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Tempo wydarzeń poiitycz»»ych
v * r aju bieisnie szybko.
,* * d*ie*ięć dni zbiera się na swe
pierwsze posiedzenie Sejm UsWtwodawezy, wyłoniony w wyniku
osiatnie);
wyborów.
Czujemy
wszyscy, że nastąpił jakiś doniosły
Przełom w naszym życiu państwowym Tymczasowe „dziś“ będzie
dtąd określane jako nasze „wezorw • a stabilizacja, która była dła
*?s,
niedawna zbliżającym się
«jutrem
staje się rzeczywistoś-
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ie?riL»hiomi’ .PI'zf 2 to Powiedzieć.

Generalissimusa Stalina

wancj. Tabirh P®,skl ustabilizńpeina stąbUizacie T ” ie
°
kra •u
a°Kf stosunkowa w
pierwszych I y?'Sr iy u*>arcie *Hi
władza ],iri / ” *’ kied>' tylko nowa
Ł Ub S e t ^ i r UhVierdri,a *
w
la dzień' Ma*>'l«aeja ta wyrastarobotńw P° ,lniu * walki i pracv
robotnika , chiopa polski«««

o r z ^ r aikl ost*tnich wyborów
stwo „h V z^ecyd°wanc zwycięśłi
łM'aey * »(Pokoju, je
«'va?anLbęt,*iemy SeJłn - k tó ry
Ho koń UiC MalM’ * e P o p ro w a d z i

Wielki« j /"«PO«*®** w Lublinie
Siad,, ,, rt,!,no zapewnienia Polsce
biliza,. ¡^^“ rtrzneio i ogólnej sta
niem T
tn -ies< to uwieńczę
sow
* hWwysiłk6w
U 1 Półletnich
^yych_
Jełt dotychczat0 rezu)
którv » re*° moirrmy być dumni,
ra
*1® nam śmiało i z wiao natrzeć w- przyszłość Polski.
J * * * * " #li nasuwa się porównaoasz.yrrłi sejmami po pierw.
w«łnie światowej. Mor!a wteS,niP0Wf taC •taba «»y inna W i*k-

f łe-nic nie mogło zasłonić
taktu ze sejmy te rozdzierane by, . * kałni Partyjnymi i nie były
«toinę poświęcić wszystkich swoWb s.l pracy nad odbudową. NieodwainfT*1 destiukf,y.mej roboty
*
,l, u Poprzednicy pana Mi» « H T * *,
'*l? ra* po raz z
urr?mlAW
reakc« przeciw
usrupowanieinami
lewicy.
ne?bp Cr i iPif‘ ' VV' * V Sf3m Orfrodzo

nej Polski posladać będzie stała
przygniatającą większość, która za
pewm nam Irw płe i silne r l J '
A co najważniejsze: me ■ “ y
J«*t to
większo,ś<}. zrortzona
kombinacji partyjnych U r * ów *
Blok Demokra tyczny

X 1
P o h k i—
zwapinip
- J®dnosc cementuje
i soi««* m f f ' * 11'' robotniczyi*i
« «opisz robotn,c*o - chłopski, który wbrew wysiłkom PSL, * ję
dziel’ « WałM0C,*U się i w*CIe bar
ka i
WSpo,nei *'«?<* robotnir ra k ... i t t ^ *

dw

»eesetowo-

^
Ta jenemokratyc-zneRo, A * ™ " '
w*>ółpracy w * * * ? , ^ * wc
t ant ów obecne; „ , Łh ,e Prezen-

d iie li a L o d a i . ^ l kU *tHba d” ‘
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Traktat

anglo - radziecki

jednakowo oceniany w Moskwie i Londynie
LONDYN, 24.1 (PAP). B rytyj za tymi, które wynikają z Karty,
skie ministerstwo spraw zagranicz wprawiło mnie w pewne zakłopo
nyeh podało do wiadomości, że mi tanie. Wydaje się mi, że takie oś
ni.ster Bevin wystosował dn. 18 wiadczenie bez •odpowiednich wy
bm. do Cieneralissimusa Stalina pi jaśnień może być zużytkowane
smo, .w którym oświadczył ,m. inn.; przez wrogów przyjaźni anglo„Poczuwam się do wdzięczności radzieckiej.
za przyjazne przyjęcie, jakiego:do
Jest dla mnie rzeczą jasną, że
zna! w Nloskwie szef imperialnego niezależnię od zastrzeżeń traktatu
sztabu generalnego, lord Montgo anglo J radzieckiego i niezależnię
mery. Z zainteresowaniem studio od tego. jak dalece te zastrzeżenia
wałem, sprawozdanie’ o jego rozrno osłabiają znaczenie.traktatu w okre
wach z Panem. Jesteśmy zaniepo  sre' powojennym — istnienie trókkojeni sugestia, którą Pan wysunął tatu anglo radzieckiego nakłada
wobec niego, jakoby anglo-radziec- zobowiązania na nasee kraje.
ki układ o sojuszu i współpracy
J e właśnie okoliczności miałem
powojennej mógł być uważany w na myśli, gdy w dniu 17Września
Londynie za „zawieszony w powie 1946 r. w wywiadzie z Aleksan
trz tr.
drem Werthem, korespondentem
Następpie minister Beyin wspo brytyjskim w Moskwie, stwierdzi
mina o artykule „Prawdy", które łem, że „Związek Radziecki jest
mu zarzuca mylną interpretację związany traktatem wzajemnej po
zdania swej mowy, wygłoszonej mocy przeciwko agresji niemiec
przez radio w dn. 22 grudnia ub. kiej z W ielką Bretanią", tzn. że ma
roku. »W istocie powiedziałem — on zobowiązania w stosunku do
oświadcza minister BeVin — to sa W ielkiej Brytanii, ńie licząc, zobo
mo. co powiedzieli inni główni a- wiązań. wynikających z Karty.
liancj, ą mianowicie, że opierają.oni
.Zresztą ' Patisld
list
oraz
swą politykę na Organizacji Naro
dów Zjednoczonych ” .
W końcu minister Bevin podkre
śla, że wnioski, wysnute przez
Prawdę", jakoby brytyjskie mini
ter siwo spraw zagranicznych iw a
żalo traktat brytyjsko-radzieeki za
niewiążący — są mylneZ kolei komunikat brytyjskiego
ministers t\va spraw? zagranicznych
przytacza •odppwiedź Generalissi
PRAGA, 24.1. AObsl w!.). Pre
musa Stalina z d n ia 23 stycznia hi.
mier czechosłowacki, Gottwald, wy
w następującym hijzmieniu:
„Muszę przyznać, że Pańskie o- łosi! przemowie,nie, w którym pod
świadezenie, iż M ielka Brytania reślił, iż Czechosłowacja umiała
nie jest związana w stosunku do ni zjednać sobie w stosunkach miękogo żadnymi zobowiązaniami po I dzynarodowYch uznanie i szach-

oświadczenie rządu brytyjskiego
całkowicie
wyjaśniają
sprawę
i nie pozostawiają 'jakiegokol
wiek pola do nieporozumień.
Jasne jest obecnie, że Pan i ja
mamy ten sam punkt widzenia
odnośnie traktatu anglo-rądzieckiego.
. Co. się tyczy rozszerzenia trak
tatu anglo-radzieckiego, o któ
rym" wspomina specjalnie oświad
ozenie rządu brytyjskiego, muszę
powiedzieć, ¿e jeśli ,ma ..się .•mó
wić- poważnie o takim rozszerzeniu. 'to wówczas, konieczna
jest uprzednia zmiana traktatu,
by usunąć zastrzeżenia, które
te:i traktat osłabiają. Tylko przy
zastosowaniu takiej procedury
można by mówić poważnie o
rozszerzeniu, traktatu“ .
LONDYN, 24.1 (PAP). M in i
ster Bevin polecił ambasadoro
wi brytyjskiemu . w Moskwie
złożyć, podziękowanie Generalis
simusowi, Stalinowi
za
jego
„bardzo szczere i wielce -poży
teczne oświadczenie“ ..
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Po części oficjalnej — k o n c e r t
Karty wstępu wydają Komitety Dzielnicowe stronnictw demokratycznych oraz Stołeczny Komitet Wyborczy Bloku
Demokratycznego Zgoda 11

Bohaterski DRMO-wiec
o d z n a c z o n y K rz y ż e m
Z a s łu g i
YYe wsi Rużcowip, w pow. konec strzeli wat bandytów do chwili przy
kim, banda leśna usiłowała w prze bycia z odsieczą oddziału KB W.
dedniu wybprów1dokonać napadu Bandę w liczbie 24 osób ujęto. Ob,
na Obwodową Komisje Wyborczą. Armada, przebywający-w szpita
Przeszkodził temu ORMO-wiec, lu, wraca stopniowo do. zdrowia.
Armada. Henryk, który, mimo pię
Dnia 21 bm odbyła się uroczysta
ciu ciężkich ran, zadanych mu- z ¡ dekoracja bohaterskiego ORMO(broni automatycznej, nie tylko o- wca srebrnym Krzyżem Zasługi,
bronił Komisję Obwodową, ale o-

OBNIŻKA GENY CUKRU
Z a r z ą d z e n ie M in is t r a P r z e m y s łu
W myśl zarządzenia Ministra i ceny sprzedażne, pobierane przez
Przemyku ustalane- zostały nowe Ceatj alę Handlową'Przemysłu Gu
krowmiczego za cukier l^omercyj u y w kampanii 1946-47. Ceny? te
kształtują' śfę- niżej od "cen' "ubiegłe
go roku.
Dla partii od 10 —1- 100 ton ce
na cukru wynosi zł 164 za 1 kg,
za partie od 100 ton wzwyż zl 156
za ł kg. Ceny komercyjne kampa
nii r. 1945-46 obejmowały trzy za
kre sy transakcji j wynosiły od 15
do 50 ton — zł 170 za < kg, od
ml er słusznie stwierdził, iż istnie 50 •— 100 — 160 zł, powyżej 100
jąca we pjonrie Narodowym dys- ton — 155 zl.
liarmonia powinna zniknąć i że ci.
Obecne ceny zatem stwarzają
którzy nie są zdecydowani uczci
większe możliwości dla zakupu
wie współpracować we Froncie Na
mniejszych ilości cukru (od 10
: r<\dóvvyiu powinni przejść do olwar ton) po cenach niszyćh, aniżeli w
!;le-i opozycji.
kampanii ubiegłej.
I --------- *-------------------------------- ------

R eakcjoniści czescy przeszkadzają
w osiągnięciu porozumienia z Polskę

t t as*
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Dziś 25 stycznia 9 godzinie 16 odbędzie się
w sali „ R O M A ”
ZEiRANIE SPRAWOZDAWCZE
Komitetów Obywatelskich Bloku Demokratycznego
Stolicy o wynikach wyborów. Referować będ ę:

Przemówienie premiera G ottw alda

eTstawodawczer m
s
k0poae k7 Pe,ni

Blok Demokratyczny , » ? kŁo7 mi
wyborach - w ie rïv m ^ ® ^ 1 w
ton będzie Seknem n >- r* Se’T”

l i a " , " " 1' "* k"™

Pomoc zniszczonej

,nek. Premier wyraził żal. iż stosun
ki ze słowiańską demokratyczną
Polską nie zostały jeszcze ostatecz
nie uregulowane.
nie premier Gottwald ornó
wit sprawę tarć. jakie istnieją od
k ilk u miesięcy w łonie czecbosłowackiej koalicji rządowej i oświad
czyi, iż wśród członków frontu na
rodowego spotyka się nierzadko ele
men ty reakcyjne, które' hamują
pracę nad*odbudową kraju.

Kochanek k$. Lubomirskiej
i niedoszły twórca

ją ś ii

nolsk ego“

Elementy reakcyjne przeciwne
są wytycznym czechosłowackiej po stanie wkrótce przed sądem w Poznaniu
li tyki Zagranicznej -i czynią stara
nia, aby Czechosłowacja, wystąpiła jako przestępca wojenny
ze yćspólnego frontu narodów sło
Wśród sprowadzony ch "estât- i wraz z rozbitą armią niemiecką
wiańskich i sprzeciwiła się ustabi
nio
do Polski niemieckich prze-ido Niemiec,
lizowaniu zachodnich granic świa
przez wojnę, ale również krajom przez Stany Zjednoczone. Wielką ta słowiańskiego na Odrze i" Misie. stępców wojennych, jedną z J Członkowie polskiej misji woj
najciekawszych figur
rgur jest M,
M .jsko w e j zidentyfikowali Stricknenieppśiadająeym dostatecznych ka Bretanię i Polskę, skoordynowa
•Soejalislyczny minister przemy Strickner, który w czasie o k u -lra w Salzburgu, gdzie schronił
lii talów na odbudowę. Poparcie ko niem planu odbudowy, przydzia
słu; Lauszmañ, oświadczył, że pre- pacji był mężem zaufania rzàr się ze swą przyjaciółką ks. Lum isji gospodarczej przez bank i na łem surowców i innych towarów.
du niemieckiego dla spraw pol bomirską, której- w momencie
lychmiastowe przystąpienie do pra
skich. Stricknera ' łączyły spe- ewakuacji ułatw ił wywiezienie
cv -—o to warunki powodzenia prac
cialnie , serdecznę- wigzy z Sze- ićjnntów ,i pieniędzy,
komisji, która ma do spełnienia
regięni , przedstawicieli i reakcji
niezwykle doniosłe Zadanie, zakoń
czył ainbasądoi; Lange.
! polskiej.
Przywódcy niemieccy licytują się w cyniźmie
Kierownik departamentu gospo
Dó najbliższych jego przyja
BERLIN, 21.1 (ObsL wk). — jo n ą dosyć ludzi, by zarządzać
darczego ONZ, Owen. również pod Dr Kuelz, przewodniczący, nie-j tak wielkimi obszarami“ .,
ciół -należeli m. in. K. E. Sk-iwkreślił.doniosłość zadania odbudo mieckiej partii liberalno -dentoDr Kuelz dodał, że Ni-emcy ski, F. Goetel, prof. Studnickr
MOSKWA. Komisja główna parła
wy terenów, zniszczonych przez kra tycznej, zamieścił na łamach ! spodziewają się, że konferencja i ks. Lubomirski. - W oparciu o
meri-tu finsić.t-go przyjęła jedromyśtnie
działania wojenne"i udzielenia; po wychodzącego w strefie amery - ’ w Londynie opracu je , porządek nich Strickner podjął ,próbę zor wniosek
' rządu w sprawie podpisania
mocy krajom gospodarczo słabym
kańskiej dziennika „Der Abend“ j dzienny i zasadnicze problemy ganizowania w Polsce quislin- traktatu pokojowego z sojusznikami.
Komisja gospodarcza postanowi •oświadczenie, w którym w y ra ż a j będą mogły zostać natychmiast gowskiego rządu z ks. Radziwił
WASZYNGTON.
Sekretarz
stanu
I SA. Marshall, przyjmie - w sobotę,
ła zalecić' radzie Gospodarcżo-Ekonadzieję, ' i e
„zwycięskie rno- j przestudiowane tak, że traktat łem ną czelei Próby jednak po dnia 25 bm. szefów misji dyplomatycz
nóinicznej ONZ jak najszybsze ucarstwa powrócą Niemcom część j pokojowy zostanie zredagowany zostały , bezowocne, a Strickner nych w- Waszyngtonie, Bedzie to pierw
i worzenie komisji gospodarczej dla
musiał , po kilku latach uciekać szy kontakt nowego sekretarza stanu
obszarów
administrowanych w okresie 5 miesięcy.
i ;ŚA z członkami korpusu dyplomatycz
Europy i takiej samej komisji dla
przez
Polskę“
.
nego.
spraw Dalekiego Wschodu.
BUKARESZT. Specjalny kurier przy
Dr Kuelz uważa, że- Polska
Komisja gospodarcza dla Eurowiązi'do Bukaresztu oficjalny lekst trak
nie.
jest
w
stanie
:
dostatecznie
j>y, w myśl wywodów delegata pol
talu pokojowego z Ruinunią. Tekst ten -zo
stal natychmiast wręczony wicepremie
skiego, Langego, winna skoncenlro zaludnić tereny zachodnie, "po
rowi i ministrowi spraw zagranicznych
wać swą działalność na bezpośred nieważ — j ak cynicznie oświad
Rumunii Tatarescu.
RZYM. 24.1
(PAP)
Prasa niejsze artykuły, w których do
nie udzielenie pomocy przy od cza — '„Wojną, wykrwawiła Pol
MOSKWA. Moskiewską fabryka pre
stronnictw
postępo wodzą, że fakt- ten jest wyni raratów lecznfnzyd) imienia Siemaszki
budowie państw,
zniszczonych skę do tego stopnia, że nie ma włoskich
kiem
polityki,
która
doprowadziła
wych przyjęła z wielkim zado
przez wojnę, nie tracąc jednak z
rozpoczęła produkcie- nowego prepara
Jest to tu ’eczniczegp sulfidimezyny. Lekarwoleniem zapowiedź nawiązania do wyjaśnienia sytuacji,
oczu zagadnień, wymagających pJa
stwier- slwo tp znajduje zastosowanie przy le
nowania na dłuższą metę.
normalnych stosunków dyploma poważny krok naprzód —
czeniu zapalenia^ płuc, pewnych chorób
derunku
nsądu
francuskieg©
tycznych pomiędzy Jugosławią dzają te pisma — w ~
Komisja gospodarcza dla Europy
żołądkowych i innych. Ngwy środek za
PARYŻ.
W
sobotę,
dnia
25
bm,
zbie
nawiązania
przyjaznych
_
stosun
i Włochami. „A-vanti“ i. „U n ita “
zajęłaby się przede wszystkim, zgo
pobiega groźnym niekiedy ‘ kompiika- .
ra się gabinet francuski ^pod przewód
poświęcają - tej sprawie obszer- ków pomiędzy oboma państwami. cjo-m pogrypowym.
dnie z projektem, wysuniętym nic.twem premiera Ramadier,

uchwaliła Komisja Gospodarcza ONZ

Inicjatywa Polski znajdzie poparcie
N O M \ JO R K . 24.1 (P A P ). W No

Jorku rozpoczęły sie obradv
.ia -H'h “ misji przy radzie gospooaiczo - społecznej ONZ.
Posiedzenie komisji ‘społecznej
: * Sf 1 dvieklor generalny do spraw
S m m Z1-,U'b. |,!/> ()NZ
'u ni ¡ster
seno, i ' NV za' l (.‘Pstwie sekretarza
genetaluęgo, lbygye Lie.
Czejmodien^ j11' i'. komisP gospoda;:
ONZ na no, ■■' S '.u.sl ę nad pracami
p -y
•nych przez y ujnf.pa.JlsKv' »mszczoAmbasador Lan
ge podkreśl
w roku ubi)KHfk-tn,m'?mu Polski- że
Z :
vv L o n d y n ie |>0 |ska była jednym
z
jektu utworzenia micjatorów pro
SJ-gospoda,

Jem ,,» d,, u d z ic lT O i,

,

.

k . pe»,,,, Qę» i B m » - i su.orże
nml H częsci Pew»ej całości ekonomaznej i politycznej. ambaśa;doi Lange podkreśli 1, iż Polska dą
żyła i nadal dążyć bedzie, abv Europa traktowana bela jako ¿ałośd
Podstawowe Znaczenie dla prac
komisji gospodarczej ma fakt po
wstania międzynarodowego banku
Aid odbudowe, który winien pomóc
me tylko państwom zniszczonym

Po Schuhmacherze - Kuelz

OSTATNIE ,
WIADOM OŚC I

Poważny krok naprzód

Prasa włoska o nawiązaniu stosunków z Jugosławia

P erwsze posiedzenie

s

Str. 2

Sr 24

Prasa x
zagraniczna
o wyborach
w Polsce
.

Przedstawiciele mniejszych państw

Premier Girnl
do premiera
Osóbki-Morawskiego

P rem ier Osóbka - M oraw ski otrzy
m ał z Paryża następującą depeszę:
Jego Ekscelencja p. E dward Osóbka-M orawski, Prem ier Rządu Jedności
Narodowej w Warszawie.
Proszę o przyjęcie moich szczerych
powinszowali z okazji zwycięstwa, ośiągniętego w wyborach oraz życzenia
pomyślności dla Waszej W ielkiej O j'
Stanowisko rządu holenderskiego w czyzny.
sprawie traktatu z Niemcami ma być
Jose G iral
\
przedstawione we wtorek po południu. Prezes Rady M in istró w Rep. Hiszpaab
Memoriał holenderski znajduje się już
w rękach1 zastępców ministrów. Szef
delegacji holenderskiej wezwał w pią
tek na naradę ambasadora Holandii w w Finlandii '
Londynie.
Dnia 31 stycznia delegat Belgii, ba - Postem nadzwyczajnym i ministrem
ron de Gruben ma przedstawić stano pełnomocnym R. P. w Helsinkach z®stal mianowany dr Jan Wasilewski, ’do
wisko Belgii.
Ziem Od
Zastępcy ministrów spraw zagranicz tychczasowy wiceminister
nych, którzy intensywnie pracowali w zyskanych.
Dotychczasowy poseł R. P. w Fin
ciągu bież. tygodnia, po raz pierwszy
w piątek . przerwą pracę. Brytyjski mi landii Tadeusz Szumowski zostanie wy
nister spraw zagranicznych Bevin z znaczony na inną placówkę.
małżonka zaprosili zastępców ministrów
Wielkiej Czwórki, delegatów. mniej
szych państw oraz innych przedstawi
cieli dyplomatycznych na zebranie towa
rzyskie.

przedstawiają swe poglądy na konferencji londyńskiej

PRAGA, 24.1 (PAP). Dutannik „Pra
ce“ , organ czeskich związków' zawodo
wych w artykule pod tytułem „Absolu
tne zwycięstwo“ podkreśla zwycięstwo
Molęu stronnictw demokratycznych, bu
LONDYN, 24.1 (PAP). Do Londynu
dującego nową Polskę, której jedynym
czynnikiem, kierującym narwą państwo- przybywają w dalszym ciągu delegaci
mniejszych -państw, którzy na konferen
wą, jest lad.
cji zastępców ministrów spraw zagra
To afcohrine zwycięstwo demokracji nieznyóh mają dać wyraz stanowisku
ludowej w Polsce, położyło kres różnym swych rządów w sprawie traktatów po
koncepcjom kół reakcyjnych, których kojowych z Austrią i Niemcami.
dążenia nie idą po Knii pokoju i bez
W piątek rano na lotnisku londyńskim
pieczeństwa świata.
wylądował
czechosłowacki
minister
Naród potoki, twierdzi pismo, położył spraw zagranicznych Mas aryk, przyby
swój podpis pod kartę ludowo-demokra ły z Nowego Jorku. W czwartek wie
tyczną i oświadczył, że na równo z inny czorem przybyła tam delegacja holen
mi postępowymi narodami wziął los swój derska z szefem departamentu politycz
nego ministerstwa spraw zagranicznych
We własne ręce.
Holandii, Henri Man Vrederkburch na
PARYŻ, 24.1 (PAP). Umiarkowany czele,
,
„Ordre“ , w obszernym artykule, zatytu
Jak informuje korespondent Reutera,
łowanym „Hipokryzja nie opłaca się“ , minister Maseryk zamierza pozostać w
opisuje stanowisko państw anglosaskich Londynie co najmniej do przyszłej śro
w sprawie wyborów w Polsce.
dy. Jakkolwiek punkt widzenia Czecho
Omawiając noty Wielkiej Brytanii i
Stanów Zjednoczonych, wystosowane do
rządu polskiego, autor artykułu pisze:
„Muszę zapytać się, do czego służy
ten cały ceremoniał chiński. Wszyscy
wiedzą, że wyborami, uznanymi przez
„Foreign Office“ i „State Departement“
są wybory greckie. Poea tytn wiadomo,
że wybory te, przyjęte z takim zadowo
leniem przez oficjalne czynniki, repre
LONDYN, 24.1. (Obsl, \ył.). Lobou
zentujące politykę zagraniczną Anglii i izyści — członkowie
utworzonego
Ameryki, doprowadziły do wojny domo przed kliku dniami pod; przewodnictwem
wej.
Winstona Churchilla „Komitetu zjedno
W przeciwieństwie do wyborów w czonej Europy“ otrzymali dziś z komi
Grecji, wybory w państwach środkowej tetu wykonawczego Partii Pracy okól
i wschodniej Europy, „które były naj.- nik, powiadamiający, że przynależność
banckaej wofaymi spośród wyborów, członków P artii Pracy do „komitetu
przeprowadzonych w łych krajach“ , przy zjednoczonej Europy" jest niepożądana.
czynią się do uspokojenia umysłów i
kontynuowania zapoczątkowanych prac.
Dlaczego więc demokrację zachodnie
narażają się na śmieszność, wysilając
się na afranty wobec mocnej i Zasłużo
nej odpowiedzi, jakiej nie omieszkał im
udzielić rząd warszawski“ .

W ielka Brytania popiera projekt australijski
słowacji został już przedstawiony na
konferencji w jego imieniu, termin po
wrotu _ ministra Maśaryka do Pragi uzależniony jest od programu prac kon
ferencji zastępców.
Wedłuo ustalonego porządku dzienne

Żądania Polski są do spełnienia
Austria przedstawia swoje stanowisko
LONDYN, 24.1. (PAP), Austriacki
minister spraw zagranicznych dr Kara!
Gruber, przedstawił w piątek reprezen
tantom prasy brytyjskiej poglądy rządu
austriackiego na warunki traktatu po
kojowego z Austrią.
Najlepszą gwarancją niepodległości

Nazwisko Churchilla złym szyldem

Labourz^ści nie powinni wcbosizić

do „Komitetu Zjednoczonej Europy*'
Okólnik ten przyjęty został na posie
dzeniu komitetu wykonawczego Pdrtii
Pracy, na którym obącny byt premier
Attlee.
Okólnik oświadcza, że każda kampa
nia propagandowa, na której czele stoi
Churchill, raczej przeszkadza w osiąg
nięciu jedności w Europie,

„Umarł zupełnie przypadkowo“
twierdzi cynicznie faszystowska zbrodniarz

o Matfeotfim którego on zamordował

„ C ię ik a

p ra c a *4

niemieckiego lekarza

Wyrywał trupom zęby
HAMBURG, 24.1. (Obsł. wł.). Ostatni
z 6 oskarżonych lekarzy z Ravensbriick
dentysta Martin Hellenge, oświadczył
dziś podczas przesłuchania, że przed
spalaniem więźniów w krematorium, za
daniem jego było wyrywać ofiarom
zęby. Hellenger dodał, że praca jego
nie byłą łatwa I uważa, że wykonywa
nie egzekucji było legalne.
—«o»—

Diamenty
wartości 100 miiionów

na ruch faszystowski

R Z Y M , 24.1 (P A P ). B y ły szef pra
sowy Mussoliniego Rossi, oskarżony
o współudział w zamordowaniu przed
23 laty przywódcy socjalistów włoskich
Matteottiego, zeznał, że Mussolini był
zwolennikiem „Vemdetty“ — zęmsty
korsykańskiej.
Mateotti wygłosił płomienne prze
mówienie
przeciwko
faszystowskiej
ordynacji wyborczej, które oburzyło
Mussoliniego i doprowadziło w kon
sekwencji do zasztyletowania Mat
teottiego na brzegach Tybru w Rzy
mie w r. 1924.
RZYM, 24.1 (Óbsł. wł.). W procesie
zabójców Matteottiego zeznawał oskar
żony Dumini. Podczas ’. przesłuchania
Dumini nie przyznał się do zabójstwa
i oświadczył, że przywódca socjali
styczny „um arł zupełnie przypadko
wo“ . Dumini dodał, że on i jego koledzy spotkali Matteottiego „przypad
kiem“ i po kilku uderzeniach Matteotti
osłabł i umarł. Dumini nie wiedział,
co zrobić z jego ciałem. Dumini w y
ja w ił jednak, że faszystowska organi-

w Belgii

go, Czechosłowacja ma zaznajomić kon
ferencję ze swymi poglądami w spra
wie traktatu z Austrią1 w najbliższy
wtorek, a. w sprawie traktatu pokojowe
go z Niemcami w czwartek po połud
niu.

zacja, do której należał, specjalizowała
się w wykonywaniu wyroków.

Austrii — jego zdaniem — będzie po
parcie międzynarodowe dla demokracji
austriackiej, umożliwiające życie no
wej Austrii.
Minister Gruber oświadczył że rząd
austriacki odrzuca zasadniczo wszelkie
żądania w śprawie odszkodowań.
_ Jednakże żądania, wyrtiienione w oświadczeniu przedstawiciela Polski nie
dotyczyły odszkodowań i niektóre z
nich — jak oświadczył* mówca — bę
dzie można z jiewnością spełnić bez
trudności, podczas gdy inne mogą w y
magać poważniejszej1dyskusji.
Dalej minister poruszył sprawę skła
du ludnościowego Karyntii oraz pro
blem uchodźców, znajdujących się jesz
cze w Austrii.
»
Obecnie znajduje się w. A ustrii 54(5
tysięcy' osób wysiedlonych, w tym 7!
tysięcy Niemców, 285 tysięcy Niemców
z państw bałkańskich, 46 tysięcy Jugo
słowian i 22' tysiące Węgrów. Wiele
tych osób współpracowało z Niemca
mi na terenie państw bałkańskich i ucieklo stamtąd podczas odwrotu armii
niemieckiej. Są również wśród nich
jawni hitlerowcy i faszyści, niepożąda
ni dla demokracji austriackiej.
Austria' niejednokrotnie zwracała się
w tej sprawie ó
Sojuszniczej Rady
Kontroli, lecz bezskutecznie. '
W zakończeniu Gruber określi! obec
ne stosunki Austrii z sąsiadami jako
dobre i stwierdził, że w stosunkach
Jugosławią zaznaczyła się poprawa,

Nowy Hitler z poparciem Churchilla
Prasa francuska o wystąpieniu Schuhmachern
PARYŻ, 24,1. (PAP). Prasa francu
ska reaguje z oburzeniem na nowe
przemówienie Schuhmachera, który oświadezył:
„H itle r przegra! wojnę wskutek złych
tnejod., .Nie ^gpdzim ii.się nigdy.na po
litykę faktów dokonanych na Wschochzie czy Zachodzie., , Żadne jednostron
ne zarządzenia nie wiążą nas przed za
warciem pokoju.
Ostrzegam, że gdy
odchyla się wahadło w jednym kierun
ku, wraca ono z tym większą siłą“ .
Katolicka „Aube“ twierdzi, że mania
wielkości opanowuje naród niemiecki.
Przemówienie Schuhmachera nie pozo
stawia pod tym względem żadnych
wątpliwości.
Courtade w „Humanite“ zapytuje, czy

Schuhmacher jest następcą Hitlera
i
charakteryzuje go jako przyjaciela Bevina.
„Przemówienie Schuhmachera—
pisze ten publicysta jest niewątpliwie
przełomowym wydarzeniem w polityce
niemieckiej. Ten nowy Hitler cieszy
się poparciem Churchilla“ .

Nowy poseł RP

Pożegnalna wizyta „
gen. Druty

LONDYN, 24.1 (PAP). — Na konfe
>
rencji zastępców ministrów spraw za u min. Kuryłowicza
granicznych przedstawiciel Australii pik.
General Charles M. Drury, szef misji
William R. Hadgson przedstawił stano UNRRA w Polsce złożył pożegnalni
wisko swego rządu w sprawie traktatu wizytę M inistrow i Pracy i Opieki Spo
pokojowego dla Niemiec.
łecznej tow. Kuryloiwiczowi.
Delegat australijski podkreślił, że w
ciągu najbliższych kilku lat rząd nie
miecki nie powinien być utworzony.
Naród niemiecki nie jest w stanie sam
s ię . rządzić, a nic nie byłoby bardziej
szkodliwe dla pokoju światowego niż
zbyt wczesne utworzenie rządu niemiec po zwycięstwie demokracji
kiego.
,
Zdaniem rządu australijskiego wszyst w wyborach
kie narody, które wajpzyły w ostatniej
Do Komitetu Słowiańskiego w Pol
wojnie, powinny podpisać porozumienie sce nadeszła na ręce prof. Michało
tymczasowe w sprawie Niemiec. Osta
teczny traktat pokojowy byłby podpisa wicza depesza od Wszechsłowiańskiego Komitetu w, Belgradzie. Depesza
ny w terminie późniejszym.
brzmi następująco:
To porozumienie tymczasowe powin
„Do prof.. Michałowicza, przewodni
no się opierać na postanowieniach kon
czącego (Komitetu Słowiańskiego 'w
ferencji poczdamskiej ¡.stanowić rozsze Polsce.
rzenie''tych postanowień. P ik... Hodgson
ogółnosłowiański Komitet z uczu
zapytał w jakim stopniu postanowienia
o de.nazifiikacji, demilitaryzacji j gospo ciem głębokiej radości pozdrawia WaS
darczej jedności Niemiec będą tiwzględ i Polski Naród z „okazji wielkiego
nione w projekcie ostatecznego trakta zwycięstwa w dniu dziewiętnastego
stycznia. Cały postępowy i demokra
tu pokojowego z Niemcami.
Delegat brytyjski . William Sfrang tyczny świat .zgadza się z tym, że,
oświadczył, że rząd brytyjski zgadza się Nowa Polska jest na drodze rozwoju
z punktem widzenia rządu australijskie i Pełnego rozkwitu i żadne siły nie
go i będzie dążył do tego, by ostatecz mogą jej w tym przeszkodzić.
Przyjmijcie braterskie pozdrowienia'
ne załatwienie kwestii niemieckiej opie
rało się na- zasadach przedstawionych i życzenia pomyślnego rozwoju. Prze
wodniczący: Bożydar Maslaricz, se
przez Australię.
Zastępcy ministrów spraw zagranicz kretarz: Walenty Moezałow“ .
— « 0» —
nych postanowili, że delegat Kanady
przedstawi punkt Widzenia _swego rządu
w sprawie Austrii i Niemiec nie w so- .
bolę. jak to było pierwotnie przewidzia •
ne, lecz w poniedziałek 27 stycznia. '
w 1946 r.

Pozdrowienia

Komitetu Wszechslowiańsk ego

Ruch repatriacyjny

Kalorie czy dywidendy?
Prawdziwy cel podróży Hoovera
NOWY JORK, 24.1. (PAP). W przyKorespondent dziennika „PM “ P1«76
szłym ^tygodniu uda się do Niemiec w , związku z projektowaną podróżą:
z inicjatywy prezydenta Trumana, były „M isja Hoovera ma na celu nie tylko
prezydent Herbert Hoover.
sprawy
żywnościowe. Wiele rzeczy
Wskazuje na to, że .podróż Hoovera jest
częścią planu, który, zaczął wyłaniać
się w ciągu ostatnich kilku tygodni,
szczególnie po ostatnich przemowie-'
niacli senatora Vandetiberga 1 Foster
Dullcsa.
,
Politycy ci nigdy die ukrywali, iż
nie zgadzają się z decyzjami konferen
c ji poczdamskiej, które postanowiły ograniczyć niemiecki potencja! przemy
słowy“ . Pismo podkreśla,
Partia' re
publikańska od samego początku sprze
ciwiała się uchwałom poczdamskim i
Fiebig, sprzeciwił się temu żądaniu i stale występowała w obronie przemysłu
powiedział:
niemieckiego.
„Bardzo dobrze, panie vonpapen, niech
„Daily Worker“ uważa,
że aczkol
pan zużyje tyle czasu, ile pan pragnie“ .
wiek Hoover ma oficjalnie zająć się
Przemówienie Papena, .zajmujące sie tym, ile witamin i kalorii otrzymują
z kolei jego karierą dyplomatyczną, nie Niemcy w zachodnich strefach okupadobiegło końca po upływie 3 godzin, ?yjnych, jego prawdziwym
zadaniem
¡gdy _sąd odroczył posiedzenie, aby umo jest wywarcie pewnych wpływów na
żliwić oskarżonemu dokonanie znaczne rokowania w sprawie traktatu pokojo
go skrótu. Dalszy ciąg rozprawy odbę wego z Niemcami, które rozpoczną się
dzie Się w poniedziałek.
1Q marca w Moskwie.

„Bardzo dobrze, panie von Papen“

BRUKSELA, 23.1 (Obsł. wł.)—
U byłego żołnierza faszystowskie
go „legionu antyrosyjskiego“ zna
leziono kolekcję diamentów warto
ści około 100 milionów franków.
Podczas przesłuchania, oświad czył on, że klejnoty powierzyła
mu pewna księżniczka rosyjska
na finansowanie ruchu, zmierzają
NORYMBERGA, 24.1 (PAP). Przed
cego do przywrócenia faszyzmu 7-osabowym sądem denazifiioacyjnym ciwko b. ikaocderzowi Rzeszy — Papenowl, uniewinnionemu przez Międzynaro
w Belgii.
rozpoczęła się w piątek raziprawa prze- dowy Trybunał Wojermy. ,

Krętactwa byłego szpiega i ambasadora

nie robią wrażenia na prokuratorze

„Gdy chodzi o naftę
Imperium Brytyjskie jest zawsze czule"
„Daily W orker“ o zajściach na Trinidadzie
LONDYN, 24.1. (Obsł. wł.). Dzisiejszy
„Daily Worker“ zamieści! artykuł, do
magający się, by rząd angielski skoń
czy) z „kolonialnymi gwałtami“ na w y
spie Trynidad.
„Napady policji na strajkujących —
pisze „Daily Worker“ — aresztowania,
stan wyjątkowy — oto jak postępuje
ze strajkującymi robotnikami naftowy-

mi gubernator w angielskiej kolonii.
Imperium Brytyjskie' jest zawsze czule
wtedy, gdy chodzi o naftę. Jeśli robot
nicy walczą o lepsze warunki — rząd
używa wojska. Rząd angielski musi
powstrzymać te gwałty kolonialne 1 na
tychmiast interweniować w Trynida
dzie“ .

Większość miejsc w rzędzie greckim
zajmujq znów reakcyjni „populiści“
LONDYN, 24.1 (PAP). Agencja Reu
tera doflosi z Aten, że npwy rząd pre-.
miefa Dimitries Maximosa stanie w pią
tek przed parlamentem. Rząd składa się
z koalicji 7 stronnictw, przy czym naj
większą ilość tek mają monarchiści.
Partia liberalna Sofuiisa nie ma przed
stawicieli w rządzie.
Ustępujący premier grecki, Tsaidaris,
po 2-godzinńej naradzie z przywódcami
frakcji parlamentarnych, w piątek po
południu zgłosił się do króla, by poin-

formować go, że partie, tworzące koa
licję rządową, zgadzają się na powie
rzenie stanowiska premiera, Demetriosowi Maximosowi. Następnie Máximos od
był konferencję z przedstawicielami 6
stronnictw, wchodzących do nowego
rządu.
Tsaidaris otrzymał stanowisko wice
premiera jako przedstawiciel większości,
a Venizelos jaleo przedstawiciel opozycji.
Członkowie nowego rządu zostali za
przysiężeni przez króla.

Obsługa prasowa
Konferencji Wielkiej Czwórki w Moskwie
MOSKWA, 24.1 (PAP). Jak poinfor
mowano korespondenta PAP, uczyniono
wszystko, by światowa opinia pjłbliczna
była jak najwszechstronniej faformówana o przebiegu obrad konferencji rady
ministrów spraw zagranicznych w Mo
skwie. Delegacje: amerykańska, angiel
ska ł francuska, przywiozą zt sobą eki

py dziennikarzy, w skład których wejdą
najwybitniejsi obserwatorzy dyplomatycz
ni tych państw. Wszystkie wiadomości
telegraficzne posyłane przez dziennika
rzy, dotyczące obrad rady ministrów
spraw zagranicznych, 'wolne będą od . ja
kiejkolwiek cenzury. ■

Akt oskarżenia zarzuca Papenowi no
szenie złotej odznaki partii hitlerowskiej,
okazywania pomocy .przy dojściu Hitle
ra do władzy, następiiie popieranie hitle
ryzmu oraz za jmowanie stanowisk w
rządzie hitlerowskim.
Wychodzi się przy tym z założenia, że
Międzynarodowy Trybunał Wojenny uniewinnjił Papena, jedynie w zakresie je*
go działalności w innych ' krajach, nie
zajął się natomiast odpowiedzialnością
Paipena wobec. Niemiec.
Sąd nie zgodzi! się z argumentami Pa*
pena i jego obrońcy, że sprawa u inna
być umorzona ze względu na brak kom
petencji sądu. Przewodniczący Sachs
odrzucił twierdzenie Papena, że nomi
nalnie jest on mieszkańcem strefy fran
cuskiej. Długi pobyt Papena w Norym
berdze sprawi!, że obecnie należy uwa
żać Bawarię za jego stale miejsce po
bytu. Prokurator zaznaczył, że Papen,
jako zamieszkały przez pewien czas w
Berlinie, »również mógłby tani stanąć
przed sądem, następnie jednak dodał:
„Na; podstawie doświadczenia doszelem db wniosku, że hitlerowcy ze strefy
radzieckiej Wolą być sądzeni w Bawa
rii“ .
Sąd odrzuci! również, prośbę obrońcy
,o zwłokę w celu dalszego prżygotowania sprawy stwierdzając, że Papen mia)
ód października dosyć czasu, jakkolwiek
akt oskarżenia wręczono mu przed nie
spełna 2 tygodniami.
Następnie Papen, w myśl zwyczajów1,
panujących w sądach niemieckich, za
czął odczytywać swój długi życiorys.
Omówił on najpierw stan bezrobocia i
.starcia polityczne z czasów przedhitlarowskich.
Po dwukrotnej uwadze przewodniczą
cego, że nie należy wdawać się w nie
potrzebne, szczegóły, Pa,pen oświadczył,
iż jest to konieczne, ponieważ wspomi
na o tym akt oskarżenia. Wówczas prze
wodniczący Sachs domagał się od proku
rajtara wyeliminowania materiału, z cza
sów przedhiflerowekich, ale prokurator

W roku 1946 powróciło do Polski ze
Związku Radzieckiego 614.735 osób.
Z zachodu przybyło — 492.888 Polaków.
Tranzytem z Zachodu przewieziono
przez Polską 364.985 osób obcych na
rodowości. Z terenów Ziem Odzyska
nych wysiedlono w ciągu 1846 roku
1.653.627 Niemców, ogółem zatem od
początku akcji wysiedlono 2.019.979
,Niemców. Opuściło również Polskę
97.935 Ukraińców.
, Największe nasilenie repatriacji Po
laków do kraju w roku 1946 przypada
na kwiecień: ze Związku Radzieckiego
przybyło w tym miesiącu 319 tran
sportów, -liczących 200.000 osób, Z te
renów państw zachodnich 'nadeszło
'6 transportów, liczących 65.000 osób.

R e p a lf ia n d
z Bliskiego Wschodu
W dniu 23 bm. przybył na punkt
etapowy PUR w Dziedzicach tran
sport liczący — 597 repatriantów.
przybyło. m. in. 156 Polaków z In 
dii, 37, z Afryki., 47. ,2 Palestyny i Egip
tu oraz 84 z Libanu. Transport pyzybył via Rzym, przywożąc również
repatriantów z jWło.ęh.
Władze PUR oraz Zarząd miasta
Dziedzic zgotowały powracającym ser
deczne powitanie na, punkcie eta
powym.
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NA TEMAT?

Pp. Anders i Sosnkowski urządzają się na stale
Kiedy otrzeźwiejq resztki tych, którzy ich dotqd słuchqjq
• S®n. Sosnkowski zakupił
.•* S1®k*e ^użą farmę w Ka-na■Zl?\ Ja.o pisze reakcyjna prasa
urugi^cyjna, generał prowadzi
j ,
*airr*'e racjonalną gospo-

Kto kupuje sobie folwark łub
kamienicę czynszową, ten nie li
czy na rychły powrót do domu,
ten wie, że przyjdzie mu już.gło
wę złożyć na obcej ziemi.

Emigracja raczkiewiczowska-—
.ściślej mówiąc — jej- prowody
rzy zachowują się tak, jak za
częła się zachowywać „biała“
na cm‘,adorno’ czy~ zamierza on emigracja rosyjska gdzieś dopie
św iec?1!1 nowym k w a rk u po- ro w latach 1929— 1931.
ności- l lę ,SWeJ dawnej namiętCóż, — mógłby ktoś powie
hodowli koni wyścigo' L ’ al® faktem jest, że i on dzieć — cżv to nie przemawia
«Urządza się“ na stałe i na do- na rzecz raczkiewicżowskiej emigraćji, czy to nie przemawia
,
Anders i p. Sosnkowski — za jej trzeźwością, za jej roz
i , ,ylko dwa najjaskrawsze przy sądkiem politycznym?
Przemawiałoby, gdyby prowo
. ? y procesu, który zachodzi
emi
n,a. ° " przeważnej części reak- dyrzy raczkiewicżowskiej
'jjn e j emigracji. Prowodyrzy tej gracji postępowali w jen sposób
•nigracji lokują „oszczędzone“ nie tylko prywatnie, jako „ludzie
czasie swego emigracyjnego interesu“ , lecz publicznie, jako
yygpitarstwa funty i dolary w politycy. Gdyby powiedzieli szcze
olwafki, kamienice czynszowe,
rzadziej — w przedsiębiorstwa
przemysłowe angielskie, amery
kańskie, kanadyjskie itd. Słowem
..urządzają się“ na dobre, na
dłUgo, na stałe...
/
Mamy w naszych dziejach sze
ag emigracyj — w odróżnieniu
m ob6cn&J emigracji reakcyjnej
Wydawnictwo periodyczne KC, PPR
postępowych,
demokratycz
„Nowe
drogi“ , którego pierwszy numer
nych, niepodległościowych. Te eniigracje przez długie dziesięcio- ukazał się .w . tych dniach, stanowi po
ocia nie mogły pogodzić się z ważne osiągnięcia na drodze rozwoju
mysią o kłęsee, przez długie dzie naszej literatury partyjnej. Od dawna
Pięciolecia życzyły sobie co rok już ódczuwąny b y ł’ brak poważnego
opłatku: „N a. przyszły rok pisma teoretycznego które by omawiało
M

M H * r

£ $ ? * t L r wil sobie

rze: „M y do Polski, w
nie rządzimy, wracać nie chce
my, wolimy umrzeć w Anglii
lub Kanadzie, kto chcę razem z
nami raz na, zawsze zrezygno
wać z powrotu do swoich, niech
to robi. Kto nie — niech wraca
spokojnie“ . Gdyby zajęli się rze
czywiście wyłącznie
gospodarstwem na swych folwarkach i
ściąganiem czynszów ze swych
lokatorów, nie mieszając się wię
cej do spraw kraju, którego się
już w duszy wyrzekli.
Ale o tym nie ma mowy. ;
Sosnkowscy, Andersowie, Racz
kiewieźe urządzają' się sami
na obcej ziemi, ale zarazeju usi
łują. odgrywać nadal rolę pol
skiego ośrodka politycznego.
Zatrzymują na .obczyźnie swą
propagandą wiele tysięcy Pola
ków, którzy tęsknią do kuaju,
którzy chcieliby i mogą doń

„NO W E

powrócić, wiele tysięcy Polaków,
którzy są potrzebni krajowi, są
potrzebni rodzinom pozostawio
nym w Ojczyźnie, a na obcej
ziemi skazani są na poniewierkę,
nędzę’ i demoralizację. :
Właściciele folwarków w Ka
nadzie i Ulsterze posyłają na
dal przez ¡swych emisariuszy do
kraju nakazy utrzymywania tu,
na polskiej ziemi fermentu i na
strojów wojny domowej, naka
zy utrzymywani#
podziemnych
organizacji, choć doskonałe, zda
ją sobie sprawę z całej bezna
dziejności akcji podziemia.
Wiadomo, po có to czynią.
Jakie byłyby ich możliwości
dalszego ,_,urządzania się“ , jaka
byłaby ich wartość w oczach
hojnych ofiarodawców dalszych
funtów i dolarów, gdyby nie te
setki tysięcy , polskich tyłaczy i
gdyby nié trupy, padające od kul

Stanowisko Polski

reakcyjnych zbirów na polskiej
ziemi?
Aby uchronić się od nicości
politycznej, aby zapewnić sobie
najkorzystniejsze1warunki „urzą
dzeńia się“ wśród obcych, szefo
wie 'reakcyjnej emigracji nawo
łują do, masowego pozostawania
na obczyźnie, nawołują do pod
ziemnej akcji w kraju. Nawołu
ją — ze szkodą dla narodu pol
skiego, ze szkodą dla tych wszy
stkich, którzy są dość .naiwni,
aby ulegać nadal ich wpływowi.
Nawołują, zdając sobie w pełni
sprawę z beznadziejności i bez
sensu prowadzonej przez nich
roboty.
•
,
Kiedyż ten bezsens 1 ię bezna
dziejność zrozumieją ci wszyscy,
których werbuje się do przestęp
stwa przy użyciu szumnych nie
raz frazesów.
R. Łysiak
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Pierwszy numer teoretycznego organu Partii

L
r 7rn z y iy ~ nie sym
bolicznie tylko, nie jako pobożrie westchnienie a z pełną wiarą w realność tego życzenia:
Można uśmiechać się — ¡ak
p o b i l i i robi, melitór?, „ t r ^
historycy! mieszczańscy - z
naiwności ludzi, którzy ' przez
■' !6r'^ C1?
czekaii z tygodnia
na tydzień rft upragniony dzień
powrotu. Można szukać przyczyn,• dlaczego
n
T- - . c ich
i i nduzieje
zosta
odm awiaćZi0ne' / ' 1,e nlesposób
Boziom
i 1.01 pozioiTUI ideowego,

;,rer próiM>■A

W
u r londyń*kiCh" genera!mV’ kuPujących sobie folwarki
£ 1/ Kasy
S ?dZr
. ~ z Państwo*
— pieniądze...
emiarfnVflan'e raczkiewicżowskiej
kowska Jl(- v e,lT1.igracJ;i kościusztrpf-i
L~ ufez PO-listopadową,
nief ° hlUznierstwem. Bliż« i v i 6Stn U P,orównanie inne: na; i ł’ Raczkiewiczów i Anderu - d° ’i o f i 1 emigracji rosyj
skiej po 1917 r. Analogiczna jest
Ul
społeczna emigracji:
iozbrtki ieakcyjnego reżimu 'w y
rzucone przez burzę dziejowa nd
mieliznę, gdzie czeka i* osłaW?
ny koniec. Ale nawet to p „o f “
nanie zawodzi.
ile lat „biała“ emigracja ro
syjska żyła „na walizkach“ , wierząc z tygodnia na tydzień, z
uriesiąca na miesiąc, w najfan
tastyczniejsze wmdomości, w po
spolite kłamstwa i pospolite buj
(ty. zapowiadające jej rychły j,
>riumf alny powrót do kraju!
Przeba było klikunąstu lat, aby
wszelacy kamerjunkrzy jego Ce
sarskiej Mości rozpakowali osta
tecznie swe kufry i zdecydowali
się przenieść swe lary i pierna
ty z hotelików i pensjonatów do
normalnych, zwyczajnych miesz
kań.
"
nas n*e będzie podejrze„ . . ■°. .sympatię do tej „białej“
ta~’iJ5v!ej ei?igracji Jej śleponie n^owność, jej ińezrozumie-

nie dokona?^-si^y1-6 nieodW° ia1'
;iv

s i,”

7
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. P*1' Slusi i tępi, ci ludzieP -najmniej wierzyli w siebie,
wierzyli w to, c.o sami mówili...
. Jakże odmienny jest obraz te
go, co ■dzieje się dziś na racz*
kiewjeżowskiej emigracji.
Dwa
lata zaledwie minęły od dnia, kie
dy odbudowanie demokratyczne
go państwa przekreśliło nadzieje
jej dygnitarzy na powrót do
przedwojennych godności. 1 j L,ż
— °n i sami pogodzili się na za
wsze z końcem swej kariery,
jnż
oni sarni „urządzają się“
na dobre, w obcych krajach.

zagadnienia polityczne i społeczne doby
obecnej; zagadnienia polskie w szczegół
ności. Zadaniu temu nie mogła podołać
„Trybuna Wolności“ , która pomyślana
początkowo jako teoretyczny organ Par
tji, przekształciła się szybko w pismo
masowe (200.000 nakładu), a co za tym
idzie musiaia stać się, pismem popular
nym. zrozumiałym dla szerokich mas.
konieczność utrzymania niskiej stosun
kowo' ceny za egzemplarz, nie powalała
ponadto na zwiększenie • objętości „T ry 
buny“ , co z kolei było również przeszko
tlą w dążeniu do szerszego omawiania
różnych problemów.
„Nowe Drogi“ nie tylko ze względu
na treść. a'.e i na objętość ('188 stron
druku) są pismem, które w pełni zaspa;aja potrzebę istnienia teoretycznego or
ganu Partii i .stanowi poważny krok
naprzód, na drodze do pogłębienia wie
dzy o marksizmie w szeregach naszej
Partii, jak i całego ruchu robcimczego.
Nie sposób :u .nie podkreślić, że by! już
czas najwyższy na ukazanie się takiego,
wydawnictwa.
Rozegraliśmy
właśnie
zwycięską' bitwę wyborczą z wrogiem
klasowym i siłami wstecznictwa. Wcho
dzimy w okres stabilizacji stosunków,
co pożwoli zwrócić nam większą n*ż
dotąd uwagę na- podniesienie poziomu
ideologicznego naszych ’ szeregów: na
samokształcenie i pracę wychowawcząWielkie przemiany społeczne jakie
przeżywa Polska stawiają przed fraini
wiele nowych zagadnień, które rriogą
być tylko rozwiązane przez ludzi, świadp
mych istoty tych przemian, umiejących
zastosować naukę marksizmu \v kon
kretnej polskiej rzeczywistości i rozu
miejących co się dookoła nich dzieje.
„Nowe Drogi“ • mogą być - tu wydatną
pomocą dia naszych towarzyszy.
W słowie wstępnym redakcji „No
wych Dróg“ czytamy„Nowe drogi“ — bo nową jest rze
czywistość i nowe są drogi, którymi
kroczymy ku socjalizmowi.
Pismo nasze wyrosło z potrzeb Par
tii, z potrzeb walki o realizację no
wej polskiej rzeczywistości.
Sprostać wielkim zadaniom; które
, stoją przed Partią, iść naprzód, pro
wadzić za sobą masy, przezwyciężać
trudności, może tylko, Partia, która
nauczyła się władać orężem marksiz
mu, która potrafi stosować go w swej
codziennej praktycznej działalności.
Kierując się nauką marksizmu w
walce i pracy, Partia nasza nigdy nie
zapomniała, że marksizm nie jest do
gmatem, lecz wytyczną działania, że
wzbogaca się w nowe doświadczenie,
rozwija i doskonali, czerpiąc soki ży
wotne z żywej gleby narodu“ ,
W zakończeniu słowa wstępnego re
dakcja pisze:
/
„Tylko przez pracę zbiorową może
my wykuć polską myśl marksistow
ską. Do niej też wzywamy wszystkich
towarzyszy, wszystkich
bojowników
„o Półskę demokracji ludowej“ .Pierwszy numer ..Nowych Dróg“ ,roz
poczyna się wyjątkiem z przemówienia
to W. Wiesława. Tow. Werman podnosi
znaczenie powiązania nauki marksizmu

z praktyką walki. Tow. ’ Zambrowski ornawia zagadnienie stojące przed naszą
Partia w obliczu wyborów. Tow. Jędryćhowski — a pian .-odbudowy, gospodar
czej. Tow. Tcpicht porusza sprawę roz
woju wsi polskiej, w.związku z planem
3-iethim, a łów. Szyr. mówi-o inicjatywie
prywatnej również na marginesie • tego
planu. Tow- Rybacka — o SO-lęciu PSL.
A rtykuł tow. Fidlera: „Ideologiczne
koncepcje reakcji“ odsłania przed czy
telnikiem ist-otę, dowojennej polityki sa
nacji kontynuowanej także w czapie-,
wojny a polegającej na, koncepcji
„dwóch wrogów“ ,, która w gruncie rze
czy wymierzona była wyłącznic przeciw

ZSRR. Ocena tow, Fidlera, poparta
licznymi cytatami j faktami, rzutona na
tle analogii historycznych daje bogaty
materiał dla zrozumienia postawionego
zagadnienia.
Niespósób omówić, , choćby pobieżnie
w ramach krótkiej recenzji wszystkich
tematów jakie porusza pierwszy, numer
,Nowych Dróg“ .
,
Zacytujemy tylko na tym miejscu
fragment artykułu tow. Tepiohfa dla
przykładowego -zobrazowania i podkre
ślenia,-iż redakcja „Nowych Dróg“ po
stawiła sobie . za zadanie - wyś-wietłać
najbardziej kapitalne zagadnienia nowe
go ustroju Społecznego Polski i dawać

W a g o n ik w ruchu.
W idok z kopalni ,,Boki/nica“

Zakończony etap
W ostatnim nrze „Związkowca“ tow.
Lucjan Marek, kierownik"W ydz.: Orga
nizacyjnego KCZZ
omawia' aktuaihe
sprawy organizacyjne Związków Zawo
dowych:
.
Na przełomie lat 194G — t$47 ruch
związkowy w Polsce zakończył etap
centralizacji związków zawodowych.
Możemy stwierdzić, iże dziś nie
ma już luźnych, nie powiązanych ze
sobą związków, które by działały bez
linii przewodniej, — i w dziedzinie
poprawy bytu i w dziedzinie wycho
wania społecznego mas -pracujących.
Oznacza -to, że. działalność gospodar
cza i finansowa poszczególnych od
działów związków zawodowych jest
uporządkowana i kontrolowana przez
krajowe kierownictwo związkowe —
Zarządy Główne Związków Zawodo
wych. Oznacza to wreszcie, że w iel
kie masy związkowe korzystać mogą
z dobrodziejstw, którymi dysponują
Zarządy Główne, jak: fundusze na
pracę kulturalno-oświatową, na szko
lenie działaczy związkowych, na wy
chowanie fizyczne, domy wypoczyn
kowe itp.
Rok 1946 dał nam niebywały wzrost
liczbowy
związków
zawodowych
(przeszło 1 milion nowych Członków
zawodowych), rok ten dał nam poza
tym doskonałe rezultaty w każdej
dziedzinie życia związkowego: zawar
cie umów zbiorowych we wszystkich
gałęziach przemysłów — umów, któ
re, w miarę poprawy stanu gospodar
czego kraju, poprawiły położenie mas
pracujących, podwyżkę piać przepro
wadzoną przez Mieszaną Komisję
-Płac, a zainicjowaną przez KCZZ,
akcję o poprawę warunków mieszka
niowych, skuteczną watkę z drożyzną

1 z nadużyciami, akcję przeciw zwy,zce cen.
A jednocześnie notujemy poważny
rozvyój Pmcy kulturalno - oświatowej
i sportu, powstanie nowych domów
wypoczynkowych,
gdzie robotnicy i
pracownicy mogą spędzać urlop w
warunkach, o jakich' niepodobna było
marzyć w latach 1918 — (939. Jeśli
obecnie ruch związkowy wyrósł na
najpoważniejszą organizację masową
w kraju, zawdzięczamy to słusznej
łmii dziaiąnia oraz zjednoczeniu, cen
tralizacji całego ruchu związkowego.
Ta jedność daje nam gwarancję,
że zdobytych osiągnięć organizacyj
nych będziemy pilnewać. Nie dopu
ścimy do nawrotu rozproszkowania
ruchu związkowego. Kilka pozostałych
lokalnych związków,
które działają
w niektórych województwach,
jak
łódzkie i śląsko - dąbrowskie, winno
być w najbliższym ¡czasie włączone
do jednej z istniejących 36 central
związkowych.
,
1
Jeden poważny etap odrodzonego
ruchu związkowego został zakończo
ny. Wchodzimy w następny. W etap
dalszego rozszerzania ruchu, pozyska
nia nowych setek tysięcy . robotników
i pracowników dla istniejących cen
tral związkowych, rozszerzenia i ulepszenia pracy tych central we
wszystkich dziedzinach.
N'e ulega dla nas najmniejszej
wątpliwości, że 1947 rok będzie fo
kiem dalszych sukcesów naszego ru
chu.
.. \
Gwarancja tych
suksesów jest
związanie losu ruchu związkowego
z ustrojem demokracji ludowej, ora«
słuszna linia naszej polityki organiza
cyjnej.

3

jego ocenę w oparciu o naukę marksiz
mu.
Tow. Tepicht stwierdza, -że wbrew oskarżeniom naszych przeciwników —
nie jest -naszym zadaniem dążenie do
sproletaryzowania wsi polskiej.
„Wulgaryzatorzy marksizmu, którzy
nigdy Marksa nie czytali mogą nas tu
posądzić o „odstępstwo“ , albo nieszczerość. Jakże to? PPR dąży do So
cjalizmu, a głosi że przeciwdziała
proletaryzacjl chłopa polskiego.
Zbyt często zapomina się, że pod
stawową cechą społeczną Socjalizmu
jest — jak to stwierdzamy w statucie
naszej Partii — zniesienie Wyzysku
człowieka przez człowieka. Zbyt czę
sto ten “ obraz, żastępuję się1wulgar
nym obrazem, jakiegoś „superkapitalizmu“ na kształt fantastycznych „pla
nów gospodarczych“ takiego De Ma
na, który zaczął swoją karierę jako
czołowy teoretyk reforrmstycznej dru
giej międzynarodówki, a skończył ją
w roli belgijskiego Quislinga.
Wbrew lamentom
nieproszonych
„humanizatorów marksizmu“ , mark
sizm obcy jest suchemu doktryner
stwu i nie znosi teorii społeczno - ekoponucznycli pomijających główny
czynnik: człowieka...
Świadoma akcja rewolucyjnego pro
ietariatu i jego partii marksistowskiej,
to walka przeciw kapitalizmowi, opar
ta na analizie jego wewnętrznych
sprzeczności, nie zaś bierne akcepto
wanie jego skutków i przejawów, tak
dotkliwych dla mas ludowych, Walka
przeciwko wszystkieiTui złu jaki niesie
on warstwom pracującym narodu.
Ostateczny cel klasy robotniczej —
to oparte na wspólnocie środków pro
dukcji społeczeństwo bezklasówe, nie
zaś rozszerzenie czysto kapitalistycz
nej kategorii „proletariatu“ na chło
pów...
„Drogi wiodące ku likwidacji wy
zysku i podziału społeczeństwa na
kłasy są różne w różnych krajach, są
uwarunkowane odrębnością historycz
nych procesów, zaszłych i zachodzą
cych w rozmaitych narodach, Są one
również różne, aczkolwiek związane
z sobą w odniesieniu do miasta i wsi.
SpecyficziKiść narodowa tych dróg
występuje zc szczególną silą właśnie
na wsi“ .
Auiór wskazuje, że na wsi polskiej
istnieje tradycyjny pęd ku spółdzielczo
ści . jako jednej z samorzutnych form,
wałki -mas chłopskich — .z kapitalistycz
nym wyzyskiem.
„W warunkach nowej Wiadzy ludo
wej, ześrodkowującej w swych rę
kach kluczowe pozycje gospodarcze,
spółdzielczość uzyskała nowe m ożli
wości rozwoju zgodnie z interesem i
z wolą najszerszych mas chłopskich“ .
Autor stwierdza, że rozwój tej spół
dzielczości z jednej strony ■wzmacnia i
indywidualna gospodarkę średniego i |
drobnego chłopa, z drugiej zaś zacieśnia
wspólnotę "interesów gospodarczych mia
śta ze wsią. W zakończeniu tow. Te-,
picht pisze. \
„RPR, która za główny motyw j
swej polityki uważa .umacnianie soju
szu robotniczo . chłopskiego, jako
fundamentu władzy' ludowej, słoi świa
domie na stanowisku poparcia samo
dzielnych
gospodarstw
chłopskich
przez państwowe ośrodki planowej
gospodarki i demokratyczny aparat
spółdzielczy“ .

Stanowisko Rządu Polskiego w spr*
w ie tra k ta tu pokojowego z Niemcami
nacechowane jest realizmem politycz
nym i konsekwencją m yśli przewod
niej. Nie ma w stanowisku Rządu na
szego elementu zemsty, jest natomiast
zdecydowane dążenie do zapewnienia
pokojowego rozw oju naszego kra ju , do
zabezpieczenia się przed groźbą nowe
go »ajazdu niemieckiego.
N ie dążymy do unicestwienia, Nie
miec jako takich—nie pragniemy zasto
sowania wobec nich tego programu
i (ych metod działania, jakie stosowa
l i oni wobec nas. N ic przechodzimy
jednak do porządku dziennego nad tą
lekcją histo rii, jaką nam lata okupacji
niem ieckiej udzieliły.
C ałkow ite rozbrojenie, dem ilitaryzacja i denazifikacja-----oto podstawowe
w a ru n k i odbudowy Niemiec pokojo
wych, nie zagrażających pokojow i in 
n y c h narodów. Póki trz y te podstawo
we w a ru n ki nie zostaną w pełni zreali
zowane, przejście w ładzy zwierzch
n ie j w Niemczech w ręce samych
Niemców może w sobie nosić zarzewie
now ej w ojny. Toteż rząd nasz domaga
się utrzym ania w ładzy zwierzchniej w
Niemczech w rękach Rady K on tro li
do c h w ili przeprowadzenia peinej dem ilita ryza e ji, denazifikacji i rozbroję
nia na terenie całych Niemiec.
Spokojem i troską o bezpieczeństwo
narodu polskiego nacechowane jest
również stanowisko rządu w sprawie
odbudowy przemysłu zbrojeniowego i
kartelowego, pchnie Niemcy z powrotem na drogę rozboju im perialistycz
nego. I dlatego też rząd polski domaga
się takich klauzul gospodarczych, k tó 
re by — zgodnie z uchwałam i pocz
dam skim i — nie dopuściły do odro
dzenia ' się niemieckiego przemysłu
Zbrojeniowego i monopoli.
W sprawie naszych granic zachod
nich, rząd polski uważa postanowię
nia poczdamskie za ostateczne. Wnosi
więc o wciągnięcie ich do tra kta tu po
kojowego z Niemcami.
Końcowa propozycja rządu polskie
go to propozycja podpisania traktatu
pokojowego z Niemcami w stolicy Poi
ski — Warszawie.
Propozycja ta jest nie tylko sprawą
naszego honoru narodowego. Jest to
postulat sprawiedliwości dziejowej.
Właśnie we wskazanej przez. Niemców
na śmierć Warszawie w inien być pod
pisany akt, uśmierzający ich zaborcze
dążenia.
,Ą
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w okresie wyborczym
W zakończonej dnia 19 stycznia
kam panii wyborczej do Sejmu należy
podkreślić jako moment wysoce do
datni stanowisko Kościoła i władz ko
ścielnych w czasie kam panii w ybor
czej. Można podsumować ,je ogólnie
stwierdzeniem, że była to bodaj pierw'
sza w Polsce od trzech dziesięcioleci
kampania wyborcza, w któ re j Kościół,
z grubsza biorąc, zachował rzeczywiś
cie neutralność.
N iew ątpliw ie, były w ypadki, kiedy
księża agitow ali za PSI.. Ale z d ru 
giej strony, b ył również szereg wypad
ków , kiedy księża w ypow iadali się pu
.blieznie za Blokiem Demokratycznym
— nie mówiąc już o S tronnictw ie Pra
cy czy listach młodo - katolickich. W
w ojewództwie śląsko-dąbrowskim np.
wezwanie do głosowania za Blokiem
Demokratycznym podpisało ^ górą 60
księży, w woj. łódzkim w Komitetach
Obywatelskich B loku zasiadało około
30 księży, w vóoj. bydgoskim było po
dobnie. Na Opolszezyźnie, gdzie głoso
wanie za Blokiem przyjęło charakter
dem onstracji politycznej, m ieliśm y sze
reg wypadków, kiedy księża na czele
swych parafian szli do urn w ybor
czych, by wraz z n im i głosować za
„tró jk ą “ .
P artia nasza może tylko z zadowo
leniem zanotować ten i akt. P artia na
sza walczyła i walczy ze w szelkim i pró
bami wciągania Kościoła i re lig ii do
rozgrywek politycznych. Nie ma i nie
będzie w Polsce w a lk i z Kościołem ani
w a łk i z religią: Podkreślaliśmy to na
sze stanowisko daw niej i powtarzamy
je dziś.
N ic w idzieliśm y i nie w idzim y żad
nych takich różnic zdań, które czyni
łyb y nieuniknionym k o n flik t pomię
dzy Kościołem a państwem demokra
tycznym. Obóz demokratyczny pragnie
takiego uregulowania stosunków po
między Kościołem a państwem, jakie
istnieją już w w ielu państwach demo
kratycznych, z k tó ry m i władze koś
cielne i W atykan utrzym ują ja k n a j
lepsze stosunki. Istniejące różniec, na
szym zdaniem, mogą i pow inny być
wyrównane drogą przyjaznych roz
mów i porozumienia obu stron.
Postawa Kościoła w zakończonej1
dziś kam panii wyborczej niew ątpliw ie
sprzyja takiemu porozumieniu.

„TR YB U N A
W O LNO ŚCI“
or y u u

KOMITETU
CENTRALNEGO
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Rozłam we włoskiej Partii Socjalistycznej
(Korespondencja własna „Głosu Ludu“)
Rzyiti, w styczniu 1946 roku.
Dunna, złożone podczas bankie- cjalistycznej. Delegaci . należący
urządzonego do „K ry ty k i Socjalnej“ oraz „Ini
> Podczas gdy piszę tę kores- tu pożegnalnego,
będąc
p^ndencję, rozłam we Włoskiej na jego cześć w Nowym Jorku. cja ty wy Socjalistycznej“
P artii Socjalistycznej jest już fa M r Dunn oświadczył, niezbyt znikomą ¡mniejszością, zbojkoto
ktem dokonanym. W tej chwili dyplomatycznie zresztą, że Sta wali obrady Zjazdu, i tylko ich
w Atói Uniwersyteckiej “ Rzymu ny Zjednoczone gotowe są po-' przywódcy Saragat i Mateotti
obraduje
przeważająca
wię pierać „elementy'' umiarkowane zjaw ili się, 'by wygłosić „credo“
kszość dawnej partii, a w lśnią \ye Włoskiej Partii Socjalistycz rozłamowe. Nędzne credo pełne
cym od złoceń pałacu Barberini, nej“ .,.
zarzutów osobistych przeciw do
garść secesjonistów, prowadzo
W podobnym-świetle występu tychczasowemu
kierownictwu
nych. przez Saragata, tworzy no je działalność niejakiego Antoni- Partii, frazesy o rzekomym „to 
wą rozłamową partię.
ni,
Amerykanina
pochodzenia talitaryzmie“ i o „m isji specjal
Prasa włoska, a w ślad za nia„, włoskiego, -przywódcy jednego z nej“ rozłamowców' i — żadnej
cala .tutejsza opinia publiczna „żółtych“
związków
zawodo- krytyki zasadniczej, żadnego uśtedzi z natężonym zaintereso- wych w Stanach Zjednoczonych, zasadnienia ideologicznego.
waniem rozwój Wypadków, któ-, który niemało się trudzi nad złaByłem obecny i na obrądach
ry- odbije się prawdopodobnie j nlaniem jedności wloslfiego ru- secesjonistów, . gdzie usiłowano
niebawem na sytuacji kraju, za- i ¿hu zawodowego i w tym celu usprawiedliwić - rozłam.
Galeria
grożonego obecnie, bardziej raz często przyjeżdża do Włoch
eleganckiej
sali
balowej
„Kółka
kiedykolwiek widmem głodu inKilka dni przed zwołaniem Oficerów“ zajęta była przez wyfłancji. Zapowiada się bezpo Kongresu Socjalistycznego zja
średni kryzys w łonie rządu, gdyż wiła się we Włoszech grotesko worne panie; nawet na lekarreakcja wioska, której przewo wa postać emigrantki rosyjskiej, stwo nie znalazłbyś tam w a rz y
dzi demokracja chrześcijańska Bałabanowej, która rzuciła się robotniczej. Referowała szeroko
„babuszka“ Bałabanowa, która
od dłuższego już czasu czyha
w w ir walk wewnętrznych Par nareszcie miała szerokie możli
.na sposobność pozbycia się m i
tii Socjalistycznej.. Zjawiła się wości
produkowania
swoich
nistrów
komunistów,
którzy
■też
na Zjeździć, spluwając ja bzdur antykomunistycznych, przy
sprawiają wiele kłopotów swymi
żądaniami realizacji progresyw dem na Rosję Sowiecką i prze prawionych na modłę Hearsfa.
¡irzed. komunistami.
nego ustawodawstwa dla szero strzegając
Wioska opinia publiczna
nie
Musiała jednak przerwać i opu
kich mas pracujących.
przywiązuje wielkiej wagi do no
ścić salę obrad, w której grzmią
wej „partii“ Saragata. 4 5 dele
W poprzedniej korespondencji
io od gwizdów i okrzyków-' dele
gatów' na Zjazd zostało w ier
starałem się przedstawić rozwój
gatów: „Niech żyje Rosja So
antagonizmów oraz niesnasek
nych dawnej partii. Z grupy par
wiecka“ , „Niech żyje sojusz so
wewnątrz włoskiej Partii Socja
lamentarnej, liczącej około 120
listycznej, który poprzedził roz cjalistów' i komunistów“ .
posłów-’, tylko 27 wypowiedziało
O obradach Zjazdu niezbyt
łam. Centralnym zagadnieniem,
się za rozłamowcami.
co do którego zarysowała się wiele zostaje do opowiedzenia,
Prasa 1postępowca uważa,
że.
najjaskrawsza rozbieżność zdiań poriieważ najpoważniejsza praca Saragat i jego przyjaciele znaj
odbyła
się
za
kulisami,
gdzie
od
i na temat którego wrzała naj
działacze partyjni dą .się wkrótce w ślepym zauiku
zaciętsza polemika, była sprawa powiedzialni
i skończą na służbie burżuazjj.
współdziałania z Włoską Partią czynili wysiłki, zmierzające "do
utrzymania
jedności
Partii
So
A. Kamienny.
Komunistyczną. Olbrzymia wię
kszość partii tzw. „baza“ wypówiedziala się za współdziałaniem
a udało jej się nawet skonkrety
zować to swoje stanowisko w
„umowie o jednolitym działa
niu“ , zawartej z Partią Kom u
nistyczną w październiku uh. r.
Główną przeciwniczką takiej
Orientacji była grupa tzw. „k ry 
tyki socjalnej“ , na czele której
stał
Saragat,
przewodniczący
Włoskiego zgromadzenia „U sta 
wodawczego.
W Unii j^JPdltłdnilWO - ' Afrykańskiej
Podczas ostatniej sesji Zgromadze
Celem orientowania się co do
nia Generalnego O. N. Z. marszałek znajdowały się — jak wiadomo — obo
stosunku sił prądów, działają Smuts zadał sobie niemało trudu, aby zy dla internowanych Niemców, Po ich
cych w łonie Partii, wystarczy zwrócić uwagę opinii światowej na likwidacji, pod opiekuńczymi skrzydła?'
porównać wynik wyborów do o- Unię Południowo - Afrykańską. ’ Pod mi marszałka Smutsa powstdi szereg
becnie odbywającego się Zjazdu: czas obrad Komitetu nr 4, który , zaj pói-wojskowych organizacji typu faszy
się sprawą powiernictwa nad by stowskiego. W ielu' Niemców, zwolnio
za „bazą“ glosowało 65 proc. mował
łym i koloniami, Smuts zażądał przyłą nych z obozów, zajmuje dziś poważne
członków Partii, „K rytyka So czenia do U nii Południowo - Afrykań stanowiska w administracji U nii: w m i
cjalna“ zdołała zebrać tylko 8 skiej południowo - zachodniej A fryki, nisterstwie Poczt i Telegrafów oraz F i
proc. głosów, reszta zaś członków motywując swoje żądanie tym, że na nansów. Równocześnie dygnitarze ci
tej części A fry k i gorąco pragną prowadzą ożywioną działalność na te
rozdzieliła się równomiernie nie rody
przyłączenia do Unii.
Przemilczał on renie faszystowskich organizacji.
mal między rzekomo „lewicową“ wówczas, że. idzie mu w gruncie rze Organizacje te korzystają z pełnego
„Inicjatywą
Socjalistyczną“ a czy o zapewnienie taniej sity roboczej poparcia rządu Smutsa. Największa z
dla nowoodkrytych złotodajnych tere pieli mianująca się „Ossewabrandwag"
różnymi listami miejscowymi.
.
zrzesza dziesiątki tysięcy hitlerowcówAnaliza najbardziej nawet po nów.
W
owym
czasie demokratyczna prasa Postawiła ona sobie za cel nrzeksziałbieżna ogólnej sytuacji włoskiej,
światowa wiele miejsca poświęcała sto cenie A fryki Południowej w państwo
a w szczególności warunków mas sunkom, panującym w U nii Połudoiowo- narodowo - socjalistyczne.
pracujących, doprowadzi nas do Afrykańskiej.
Inna organizacja
faszystowska, no
oczywistego wniosku, że naj
Niedawno,. ja k donosi prasa francu sząca nazwę „Grtinhemden“ również nie
ważniejszym żądaniem włoskie ska, ' 60-000 byłych żołnierzy frontowych zasypią gruszek,w popiele: Ną czele tej
fiihrer
go ruchu robotniczego jest u- z Południowej A fryki wystosowało do organizacji stoi domorosły
rządu marszałka Smutsa petycję o dziw Weichhardt. zwolniony niedawno z obo
trzymanie jedności.
nych stosunkach, panujących w m iej zu dla internowanych. Organizacja ta
We Włoszech, wyzwolonych scowości odległej o 75 km od Cape- opracowuje instrukcje dla hitlerowców,
niedawno
spod
wieloletniego town. W miejscowości tej odbywają się zamieszkałych na terenie Unii Południo
jarzma faszystowskiego, masy od pewnego czasu dziwne „w ycieczki' wo - Afrykańskiej. Należy do niej
po 30 — 40 osób ubranych jed- ¡szereg wyższych urzędników państwo
pracujące stoją wobeU zadań Grupy
nrkowo, w krótkie spodenki, koszule z j wych rządu Smutsa.
uznama prostych i jasnych: cho czarnymi krawatami i wysokie czarne ] Zdaniem gazety francuskiej „Francdzi o wytępienie resztek faszyz buty, zbierają się i pod pozorem wy- j Tir.eur“ , organizacja „Griinhemden“ timu i symptomatów zamaskowa tieczek* odbywają ćwiczenia wojskowe. ’ trzymuje. ścisły kontakt z działającymi
nego często neo-faszyzmu; cho
dzi o wzmocnienie republiki de
mokratycznej, oraz zapewnienie
zasadniczych wolności demokra
tycznych szerokim
warstwom
narodu; chodzi o podniesienie ^to 
py życiowej mas pracujących
drogą postępowego ustawodaw
stwa socjalnego oraz głębokich
reform okonomiczńo - społecz
nych.
O nurcie jednościowym włos
kich mas robotniczych świadczy
fakt błyskawicznego prawie or
ganizowania się olbrzymiej Kon
federacji Zawodowej, która obej
muje przeszło 6 milionów pra
cujących Włochów'.
Wobec'tego — rozbijanie jed
ności robotniczej w rok zaledwie
po wypędzeniu faszystów w ywo
łuje rozgoryczenie
w najszer
szych masach robotniczych.
W mowie wygłoszonej na za
kończenie ^Zjazdu organizacyjne
go Włoskiej" Partii Komunistycz
nej, odbytego we Florencji kilka
dni temu, sekretarz Partii, Pal
miro Togliatti, napiętnował ak
cję Saragata, jako przestępstwo
i napomknął „o czynnikach za
granicznych zainteresowanych w
podobnym obrocie rzeczy.
W tym sensie wymowne jest
oświadczenie ambasadora arnery
kańskiego we Włoszech, M r
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Medycyna niemiecka
współwinna zbrodni
W idm o ghetta na sali sądowej
14 dzień rozprawy przeciwko zbrodniarzom niemieckim
Na wczorajszej sesji sądowej przęsłu
chiwano świadków, którzy w porządku
chronologicznym, odtworzyli martyrologią
Żydów warszawskich.
Świadek, adw. WARMAN, referent
prawny gminy żydowskiej zestawia da
ty pierwszycn „niewinnych ‘ rozporzą dzeń przedstawicieli dystryktu: o zaka
zie przechodzenia przez Aleje Jerozolim
skie i plac Saski, o obowiązku znaczenia
gwiazuą sklepów żydowskich itd .. Pub’icz
ność zgromadzona na sali sądowej z wy
raźnym zniecierpliwieniem przysłuchu je się cyfrom^ i datom, dotyczącym
pierwszego okresu -życia dzielnicy ży dowskiej. Cóż bowiem znaczną te drob
ne szykany poniewierania, głodzenie na
wet — wobec likwidacji ludności ghetta,
która nastąpiła w 1942 r.v
A jednakże zeznania te są wielkiej
wagi: świadczą one bowiem, że te jesz
cze stosunkowo najłagodniejsze szyka
ny były częścią precyzyjnie przemyśla
nego planu wyniszczenia ludności żydów
skiej. Zlikwidować bowiem człowieka w
pełni władz fizycznych i umysłowych,
zlikwidować pól miliona zdrowych i mo
ralnie silnych ludzi — to impreza połą
czona z ryzykiem, to źródło ewentualne
go oporu. Zlikwidowane zaś 509 ty 
sięcy ludzi sponiewieranych, obdziera nych dzień po dniu z godności , cziowisę
czeństwa, ludzi fizycznie wyniszczo
nych, to sprawa błaha, sprawa nie g ro 
żąca sprawcom żadnym niebezpieczeń
stwem .
Jednakże poniewierani, wynędzniali 1
wygłodzeni Żydzi nie poddali się osła tecznie bez walki. „Cenna“ krew niemie
cka została jednak przelana. W ghetcie
wybuchło powstanie.

*

*

*

Świadek adw. Warman w 1939 ¡roku

Faszystowskie „wycieczki”

w południowej Afryce

■

Niemieckie ćwiczenia wojskowe pod bokiem rządu marszałka Smutsa
na terenie Niemiec wilkKdakttnii: Oraz z
hitlerowcami w Argentynie.
Stosunek marszałka Smutsa do hitle
rowców niemieckich n ir budzi w nas
zdziwienia. Pamiętamy bowiem <jo!jrze,
jaką kampanię w obronie „biednych
Niemców“ rozpętał kilka miesięcy temu
Smuts na łamach reakcyjnej prasy an
gielskiej.
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i byi członkiem Straży Obywatelskiej. Po
I wkroczeniu wojsk niemieckich • pierw szym rożpcWządzehiern zakazano obywa
telom polskim narodowości żydowskiej
należenia do Straży. Szykana ta, jak
stwierdza świadek,, była zapowiedzią
przyszłych prześladowań, które, rozpo częly się już w kilka dni później. A
więc koleino: zakaz uboju rytualnego,
wprowadzenie specjalnej godziny policyj
nej, przymus pracy. W r. 1940 admini 
stracja niemiecka kazała wywiesić na
wyiotaeh^ ulic zamieszkałych przez Ży dów tablice z napisem. — „uwaga, tyfus
plamisty“ . O tyfusie plamistym w tym
■czasie nie było naturalnie mowy.
Ta
blice te były po prostu wskazówką dla
przernąszerowującego wojska niemieckie
go, gdzie można, bezkarnie grabić, na 
jeść się i wypić,
' ,.
Pierwsze zarządzenie o utworzeniu
dzielnicy żydowskiej podpisane było
przez ósk. Leista i nosiło datę 2 pażdzier
nrka 1940 r.
ć ,

śfępnego dnia, kiedy dostał' rozporządzęnie o dostarczeniu. 12.000 Żydów na wy
wózkę. Prezes Czerniaków zostawił dwa
listy, jeden do żony ■ i syna, drugi, do
współpracowników. Mając der wyboru
przeprowadzanie akcji exterminacyjntj
albo śmierć — wybrał tę drugą ewentu
alność.
Po zakończeniu 'zeznań, świadek War
man odpowiada na zapytania prokurato
rów i obrony.
$\v. Warman w związku z zapytaniem
0 działalność osk. Meisingera, przypo ■mina sobie, że widział niejednokrotni«
podpis oskarżonego na przepustkach,
jakie otrzymywali pracownicy gminy.
Na zapylanie prokuratora Sawickiego,
czy była wielotorowość w postępowaniu
władz administracyjnych i policyjnych,
św. Warman odpowiada, że w tym
względzie panowała idealna zgodność —
dążenie do wyniszczenia ludności.'

Wykwintny kufer
dla Fischera

Prokurator Sawicki prosi o dołączę nie do akt. dowodowych szeregu afiszy
1 rozporządzeń podpisanych przez F i 
schera i Leista. Ponieważ b. gubernator
niejednokrotnie podkreślał, że nie wi dział naocznie dowodówf potwierdzają
cych jego działalność -— prokurator Sa
wicki daje mu możność zapoznania si*
z dołączonymi dokumentami. Afisze te
noszą podpis — dr Fischer — gu
bernator.
Najważniejsze z nich. to nakaz:
Z 2 października 1940 r. nakaz ę> U.
tworzeniu ghetta.
Z 10 listopada 1941 r. kara śmiefći za
opuszczanie dzielnicy żydowskiej.
Z 17 czerwca 1941 f. kara śmierci dla
ludności aryjskiej za udzielanie1 Żydom
schronienia.
Oskarżycie! podaje do wiadomości
Sądu treść afisza, podpisanego pfzeż
¡kreishauiptmaria w Grójcu. Zastępca Fi
schera na terenie Grójca przyrzeka Pola
kom metr żyta za oddanie w ¡ręce wła
dzy niemieckiej ukrywającego się Ży
da.'
Drugi z kolei zeznaje.św. prof, dr L.
Hirschfeld, profesor bakteriologii we
Wrocławiu.
Profesor na prośbę Jointu napisał w
r. 1940 memorial na temat ¡możliwości
rozszerzania się epidemii tyfusu plami
stego na terenie dzieipipy, żydowskiej.
W, memoriale tym profesor, ITirschfeid udowodni!, że właśnie ¿ciśnienie tej lu
dności w odrębnej dziętmcy, przesiedle
nia z okolic objętych epidemią do ghetta
warszawskiego, które pie byio dotych czas zagrożone .— może wywołać wy
buch epidemii. Epidemia ta, wskutek
planowej polityki wydziału zdrowia przy
dystrykcie — wybuchła, ale. znacznie
później.
W swojej praktyce : p'rof. Hirschfeld
zwiedżil więzienie dla żydów na Gę
siej. W jednej z cel znajdowało się siu
więźniów — Żydów, złapanych w dziel
nicy aryjskiej. Groziła im kara śmierci.
Na zapytanie, jak byio p.o drugiej stro
nie muru —- odpowiadali, że stosunek
ludności polskiej byi serdeczny, dostawa
ii chłeb, a często nocleg..
Sędzia Lindenfeid — 1kierownik Wię
zienia —- opowiada! świadkowi o egzeku
cji tychże 100 Żydów. Wyrok wykonali
granatowi policjanci.

W tym okresie Gmina- otrzymywała
qd wydziału budowlanego dystryktu za
mówienia. Były to nakazy remontu mie
szkań dia dygnitarzy Hitlerowskich, bu 
dowa pałacu dla dygnitarza z oS :.. mu
rów dla dzielnicy żydowskiej. Koszty
tych zamówień musiała naturalnie po krywać ludność żydowska. Były i pry
watne, zamówienia. Gub. Fischer zamó
wi! dla siebie luksusowy kufer, a pod władny Fischera — Auerswald wypraw
kę dia noworodka. Pewnego dnia kaza
no gminie dostarczyć większe ilości pej
czów.’Wykonawcy domyślali się ich prze
znaczenia — odmowa jednak wykona
nia groziła zbiorowymi represjami. $w.
Warman opowiada- o wycieczkach f i l 
mowców niemieckich na teren dzielnicy,
gdzie inscenizowano film przedstawiają
cy w perfidnie fałszywy .sposąb rzeczy.wiste życie ghetta.
W pamiętną środę, 22' llpca 1942 r.,_do
¡gmachu gminy weszła ekipa SS-owców.
wśród których znajdował się kierownik
wydziału żydowskiego w gestapo war szewskim — Brandt. Przywódca grupy
zawiadomi! zebranych „starszych“ gmi
ny o rozpoczęciu wysiedlenia
„na
wschód“ . Wysiedlanym pozwalano
na
zabranie 15 kg bagażu
kosztowno
ści. Jednocześnie . Brandt obstalowai ku
fry o stalowycn 'obiciach. Kufry te, jak
się później okazało służyły do przewo żenią zagrabionej biżuterii i złota ,db
Niemiec.
Prezes rady, starszych Czerniaków
wysłuchał przemówienia Brandta, po czym doszi-d- do szafy i pokazał kolegom,
swoim flaszecżkę, zawierającą 100 gram
ejankalL Z tego słoika zrobi! użytek na-

Naród Polski wybrał swój sejm

cc

Prasa radziecka o wyborach w Polsce
w piśmie . „Gudok“ ukazał sięobszerny artykuł Mironowa pf.
W ybory do Sejmu Ustawodaw
czego Polski“ , w którym czyta
my mł in .:
„Naród polski po raz pierwszy
w ciągu całej swej historii ucze
stniczył rzeczywiście w nieskrę:
powanych demokratycznych w y
borach“ do parlamentu., -Olbrzy
mia większość wyborców głoso
wała za blokiem partii demokra
tycznych, oceniając w ten sposób
ogrom pracy, dokonanej przez
blok dla dobra narodu polskiego .
' Gazeta charakteryzuje następ
nie zdobycze demokracji polskiej
wielkie osiągnięcia na Ziemiach
Zachodnich, opisuje działalność
terrorystyczną podźiemia i pisze

w dalszym c ią g u co n a stę p u je :
„P rz e c iw s ta w ia ją c się d e m o kra 
c ji p o ls k ie j i jed n oczą c z, re a 

Fischer prosi o dowody

k c y jn y m
podziem iem ,
M ik o ła j
c z y k d o w ió d ł ty m sa m ym , że nie
Naukowcy niemieccy
ceni s o b ią -in te re s ó w sw ego kra
ju. Stracił on n ie ty lk o poparcie nie zasługują na zaufanie
m as. Wielu n a w e t jego zwolen
Prof. Hirsćhfeid opowiada o artyku 
le uczonego niemieckiego, Hebrera, w
n ik ó w o d w ra c a się od niego.
którym ten wyraża radość z powodu zli
Mimo wszelkich wysiłków, po kwidpwaniS ■3 milionów Żydów. Zapo - •
dejmowanych przez reakcję pol -wiada jednocześnie, że Uczy się z tym.
ską, celem niedopuszczenia do że zwycięska,armia niemiecka uwolni
świat od ‘ zarazy "Żydowskiej.
wyborów,
lub
przeszkodzenia cafy.
Prof. Hirschfeld, obeerfy przedstawi;ich
normalnemu
przebiegowi, diel Polskiego Tow. Mikrobio’ogicznegö
wybory odbyły się w niezamąco- na zagranicę, odmówił jakiejkolwiek
nym spokoju przy znacznym u- współpracy z naukowcami, niemiecki
dziale wyborców. Naród pol mi.Po zeznaniach świadka 'przerwano
ób.
ski — kończy gazeta — wybrał rady do dnia dzisiejszego.

*
.*
swój Sejm, który ma utrwalić
Między polityką,okupanta w stosunku
wielkie osiągnięcia demokracji
do Żydów i Polaków można niewątpli
polskiej.
wie znaleźć analogie. Ta za murem za 
częła się od opasek,'zakazu uboju rytuał
ńego, godziny pcl cyjnej, a skończyło
się na przedśmiertnym okrzyku, duszo
nych w komorach gazowych,
Polacy byli przez okupanta „uprzywj
lejowani“ . Polacy mieli zapewnione do
piero drugie miejsce w kolejce do k o 
mór śmierci. I po tej stronie muru zaczę
)o się od łapanek, arbeitsamtu, egzeku
cji indywidualnych i zbiorowych. Końpieniądze oraz popierane pod cowy,etap miał być ten sam — komo
ry gazowe dla większości, dla reszty
względem politycznym.
Poza tym 12 milionów mężczyzn, zaś rola Sklayenvolku w służbie niemie
cklch zwycięzców. Planów tych file uda
kobiet i dzieci wymordowali Opraw ło się Niemcom przeprowadzić, ale przy
cy faszystowscy w komorach ga puszczalnie ani Fischer, ani reszta onie zapisza tego na swoje
zowych i obozach śmierci w celu skarżonych
dobro,

22 miliony przyczyn

Członek parlamentu angielskiego domaga się

wyrwania przemysłu niemieckiego z rąk prywatnych
.,Reynolds News“ zamieszcza
pierwszy artykuł z serii artykułów
członka parlamentu angielskiego
Edwina Johnsa, który występował
w charakterze pomocnika oskarży
cielą angielskiego w procesie głów
nych niemieckich przestępców wo
jennych w Norymberdze. Autor
artykułu opisuje szczegółowo ro
lę. którą wielcy kapitaliści odegra
li w Niemczech za czasów ustroju
hitlerowskiego.
„Istnieją 22 miliony przyczyn —
pisze Johns — dla których rząd
Icibourzystów powinien w y rw a ć
przemysł niemiecki z rąk prywat
nych. 10 milionów mężczyzn, ko
biet i dzieci zginęło w agresywnych
wojnach Niemiec, faszystowskich,
które były zaopatrzone przez prze
myslowców niemieckich w broń i

zaprowadzenia „nowego ładu“ , po
pieranego przez przemysłowców
niemieckich, dlatego, żc ma on za
pewnić im stały monopol elrmomiczny w Europie.
Obecnie liczą oni po pierwsze
na dążenie Ameryki do rozwijania
swobodnej inicjatywy prywatnej,
po drugie—na /taszę yJasne dąże
nie do postawienia znowu Nie
miec na nogi ze względów huma
nitarnych i ekonomicznych, po
trzecie — na działalność antyra
dziecką, po to, mbg zapewnić so
bie miejsce w życiu. Pod tym
względem nie należy się łudzić.

a

*

*

Fischer, jak zwykle twierdzi, że nié
miał nic wspólnego z mordowaniem Ży
dów, On „tylko“ kazał wachom pilno wać we jścia do ghetta. „Strzelać do tych
którzy zbliżą się do drutów“ — z tym
nie miał on już nic wspólnego, istotnie,
prokuratorzy nie zarzucają bynajmniej
Fischerowi ’ bezpośredniego mordowania
Żydów i Polaków.
Był. on to zbyt wielkim dygnitarzem,
a poza tym jak już była o tern nieraz
mowa — estetą. Jednakże na podstawie
jego instru kcji'w duchu idei rasistow
skiej, której był na terenie Warszawy—
przedstawicielem — żandarm niemiecki
z wachy strzela! do małyth żydow
skich dziéci. Wiadomo, strzelała wacha,
Fischer, zbrodniarz w rękawiczkach,
brudną robotą się nie parał.

I r 24 (769)
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GŁOS WYBRZEŻA
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teatrze

w, - W Y B R Z E Ż E “
*fc“ ■J v5??*'. prelnierą -teatru. „Wybrzedi. i i . .
kęazie Trzyaktowa komePróbv 1^ St'.-Szania'v*kieg0 -Żeglarz“ ,
oh^arfó
. lv orych ze względu na dużą
t l i ' i i i,*rze udział rafy zespół, są
artysty„ 1V m loku. Wielkie walory
kónndt»*11* ‘ niefrasobliwy humor tej
znalfnmii vv^i.uvvak
na' czoło. dorobku
SŁlio01' ft^° rj °lakieg<-) dramaturga.
T F O s^ii UCXCIŁ ROCZNICE BOHA\V h IEJ
0B R °N V
WARSZAWY
"“ “ i i . ipcznicę oswobodzenia War
"¡Li W Słupsk uczcił bohaterską obronę
uroczystą akademią w Teatrze MiejSłowo wstępne wygłosił kierowu | wydzWu oświaty i kultury, ob. Cy. SKi- Po czyni -nastąpiły przemowien’ a ( przedstawiciela wojska kpi! WdaWjaKa, przedstawiciela organizacji ml»dzieżowych ob. Ogonowskiego i ob
¿mińskiej w imieniu kobiet. W części
artystycznej wystąpiła artystka opery
Piatówńia, która wykonała szereg pieśni.
Gd y n ia n a o d b u d o w e s t o l ic y
jDo konta ub- roku społeczeństwo
gdyńskie^ofiarowało na odbudowę Sto
licy■' 1.175.209.95 złotych. .Na sumę tę
złożyły się ofiitry kupieetwa w wyso-'
k&sci 381.703 zł. rzemiosła — 112.655.
spółdzielczości — 4,200 zł. wolnych za‘Hiii V ~ 16:450. młodzieży szkolnej—
-■0L9 zł, przemysju — 99,369 zł. rożnycłi
289.673 zł. Przez zbiórki ulic::
ne uzyskano 269.157 zł.
teatr aln y

zespół

kaszubski

teatralny zespól kaszubski w Strżrt'pod Puckiem przygotowuje kaszub
ić 112 widowisko obrzędowe pod t.ytii®,u ..Hanka się żeni". Premiera od
będzie się 26 bm. Następnie zespół
zamierza udać się z lym widowiskiem
z wizytą do górali, którzy ubiegłego
roku bawili na Kaszubach i teraz do
magają' sią_ koniecznie przyjazdu kaszuaów w góry, by im się odwdzięczyć
za gościnność.
UROCZYSTA AKADEMIA W » 0 0 7
MCE. OSWOBODZENIA, WARS7AWV
■Drugą rocznicę oswobodzenia Warsza
n L h J f ^ sioiiai , P o ^ tu morskiego
Wejherowo uroczystą akademia z udzia.em orkiestry Marynarki Wojennej
z Udym i zespołu artystów
Teatru
Marynarki Wojennej z Gdyni. W części
■icjalnej przemówienia wygłosili prze
wodniczący PRN ob. Kowalski,
por.
Studziński, sekretarz PPR Kujawa
śei satkn, Grtystycztiej wystąpili arty' SabMa ^ e ls k a , Maria Babka i in
p/O OW IECZOREK
PRZY MEGAFONIE“
Stowarzyszenie
Kultura ;
w \Veihisrmvi*
," lvullur<1 1 Sztuka
fema wieczorami tu z y c L o ^ ^ U m -a c H

i dnlu 26 w . l i S :
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przy TnśgaL.ific“
AMERYKAŃSKI DYRYGFNT
-NA WYBRZEŻU

■'Polsce' ' znanyy .dtrygem^m
Franco

Autori.

w e & i'UŁ

w y ^

T ■u

dnŁ f ^ mk01S.

Stanisław Szpinaltki.
° mi,y ? lanls‘-a
PRODUKCJA MĄCZKI r y b n e j
W' GDYNI
" TniNtJ
W grudniu labryja mączki rybnej
•v - Gdym. przyjęła do. przerobienia na
mączkę rybną 53.583 kg odpadków rya§ & , 2 tego surowca wyprodukOTVa,no
■■¿00 kg mączki rybnej i 300 kw i ran1,
«chnicanego.
Fabryka mączki ° rybnej
‘stmejc również w Deriowie, jecz jes|
na razie nieczynna.
' J' Ł

Rośnie ilość przedsiębiorstw handlowych w portach polskich
Przy rozpatrywaniu sprawy or
ganizacji handlu na Wybrzeżu,
w ramach Narodo3ve.go Planu
Gospodarczego
nasuwają
się
trzy zagadnienia, które należa
łoby uznać za najbardziej istot"
ne dla' wypełnienia tego planu,
a mianowicie; porty morskie ja
ko ośrodki dyspozycji w handlu
zagranicznym;
koncentracja w
miastaęh portowych apardtu po
mocniczego dla handiu zagra
nicznego;' sprawa zaopatrywania
n f eszkańców Wybrzeża
przez
handel hurtowy i detaliczny.
Wnioski1w odniesieniu do pier
wszego zagadnienia wypływają
z analizy tych części Narodowe
go Planu -Gospodarczego, które
dotyczą volumenu naszej
wy
miany , towarowej
z zagranicą
oraz rozwoju pracy naszych por
tów na przestrzeni lą.t od 1947
do 1949 r.
W roku 1938 przywóz i wy
wóz drogą morską wynosił pod
względem wartości o'koło 65
proc., . pod względem wagono
wym 72 proc. całego obrotu za
granicznego Polski.
HANDEL ZAGRANICZNY
I ROLA PORTOW
Według informacji,
udzielo
nych w ■ ostatnim
w ywiadzie
przez min. Jędrychowskićgo na
temat naszego handlu zagranicz
nego wnioskować mężna, że w
roku 1946 przeszło przez porty

^ ^ f F lW iiY liS N j
TEATRY
.W A R YN ARKI WOJENNEJ.
Gdynia,
s! , „ r , Kościuszki 12, godz. 19.30 iiedetpiatne Róże‘.‘ ~ >'f>me(łia de Ben iłt» ? * * “ działem K. Popławskiej.
skie„ M^ TVCZNV' Sopot, Rokossowpir) p. 7, ’ Rodź- 19.30 „Nieboszczyk
J «, lc > sztuka Chapuis w reżyserii
'k u s r9
udziałem
Jarszew
sklei
¡unowicza,
'n?)vlcza’
u " ‘ vu“ ’ zzL udziałem
uoziaiem W.
w. jarszew
Haupta,
Ha,aci"
sklej, dekoracje —
Haupta
" '
Gd y n
Piosenki ^

K 1N A
-Warszawa“ — Zakazane

-Atlantic“

^

^^ABO W ciT Zak9zane Piosenki,
" ‘alerskit,
^
-Faia“ — Śluby kaGHYLÓNt»
Din.
~ -Promień“ — Gunga
GDAŃSK <■ ,
ne Piosenki
,,:nv'*towid“ — ZakdzaSOPOT n ., ,
digan,
- altyk“ _ Elwira Ma„Polonia“
p. ,
WRZESZCZ __ dr7llttkśnieżna.
-Bajka“ — Zamieć
13-ka!^^
¿ S T *

~

” Polonia“
~

-kolonia“

-

Szczęśliwa
-

Twardzi

^EBO RK~ " ^ ls,a“ . ~ Dni szczęścia.
PUCK K ~ :,Freffata“ - Szary lord.
ezona
~ ” McWa“ ~ z “ k'?ta oarze-

¿Fissr - "s"'" ul

- .
WV S T a W Y
»„1 uP°wszechnlenia sztuki, Sopot,

Ł T S 3 S f% S « - “ • - t i
wych.bm' rnrd,w * nl* nagród końkiirso-

POLÓW RYB W GRUDNIU
W ciągu grudnia ub. rok-u ławice śle
dzi opuściły morze Północne, uniemo
żliwiając, na skutek'sztormów prowadze
nie. połowów daiekomorskicli. Tot^ż
grudniowe połowy daiekbfiiorskie w po
równaniu 7. listopadem, zmniejszyły się
ilościowo u 2/5. W ciągu grudnia w y
płynęło w morze 6 trawlerów. Złowiono
ogółem — 2.115.476 kg ryb o wartości
m 68.223.211 .zł. Na wodadr w obwo
dzie portu rybackiego Władysławowa
poza zasięgiem polskich wód terytorial
nych łowiły W ¡grudniu również statki
duńskie. Było ich 52. Złowiły one około
41) ton łososia.
ZWILKSZYL Się EKSPORT ŁOSOSIA
O ile import -ryb wykazał w ciągu gru
dnia 1946 V. spadek, o tyłe eksport wy
kazał duży wzrost. W okresie tym wy
wieźliśmy d-o Angłii .— 78.285 kg łoso
sia. Dla porównania zaznaczałby, że w
listopadzie 1946 r. wywieźliśmy tylko-—
5:678 kg.
SOL POTASOWA Z NIEMIEC
40 tys. ton sóli .potasowej z Niemiec
.nadejdzie wkrótce dla Polski do portu
gdańskiego.
- - NOWA l-MBRYKA LODU ,
W KOŁOBRZEGU
Czynione są intensywne ¡przygotowa
nia do uruchomienia fabryki sztucznego
lodu w Kołobrzegu,, należącej' do Morkiego Instytutu Rybackiego. Urządzen-i<|
chłodnia ry.br
dla le;i fabryki remontuje
w. Gdyni wykońiia w Gdyni. Osiatnio
Os
dte kołobrzesvzL-no remont sprężarki
:
ki ej fa-bryki lodu.. a w remoncie znajduje
¿ie mc¡tor elektryy-czny. W grudniu na tej renie fabryki ukończono budowę.nowego
magazynu, na ropę.

granicznego, wymieniam} , prze
de wszystkim instytucje i. urzą
dzenia, które wykonują funkcje
pomocnicze przy obsłudze na
szego
handlu
zagranicznego.
Należą tu składy konsygnacyj
ne i składy warrañtowé, wolno
cłowe strefy, międzynarodowe
targi dla popierania handlu za
granicznego oraz stale wystawy
prób i' wzorów itd.
HANDEL HURTOWY
1 DETALICZNY
Trzecie zagadnienie, tj. spra
wę zaopatrzenia mieszkańców
Wybrzeża przez. handel hurtowy
i detaliczny, możemy rozpatry
wać jedynie na podstawie cyfr,
Ilustrujących wielkość zaludnie
nia Wybrzeża. Liczbą miesz
kańców samych tylko
miast
Gdyni, Gdańska i Sopotu wy
nosi obecnie około 310.GOC).
Miasta te mają, do dyspozycji
dystrybucyjny, hurtowy
ap a ra t
i detaliczny w ogólnej-liczbie
około 2.800 firm. Cyfra ta obej
muje handel wszystkich, trzech
sektorów. W tym prywatnych
firm hurtowych jest ■około 75.
Stan zaludnienia przed wojną
tych miast wyposii około« 400
tys. a liczba
przedsiębiorstw
handlowych, bez restauracyj i
kawiarni wynosiła 7.400. w tym dia artystów i naukowców
firm handlu hurtowego względ
nie pó)h indowego razem okuło Wybrzeża
Prezydium Rady Sztuki i Kułtury A r
880. Liczba zaludnienia Wybrze
tystycznej, rozdzieliło milion zł w formie
ża winna wzrastać w związku subwencji dla instytucji kuituratno - arze zwiększaniem' się prac, por-, iystycznych i w formie nagród arty
tów w myśl Narodowego Planu stycznych oraz -stypendiów dla pracowGospodarczego, i w roku 1949 ników nauki i sztuki, Subwencję otnzy. w. Inn.: Tuttiar.mónia Bałtycka
niew ..i pi i Wie
przekroczy, «um ytia-li
i.GO.dOO' zł. Teatr Miejski ..WybrzrżtM—
iu
przedw'ojemiy.
200.000 zł.- Zwiąr/.ek Plastyków naj cele
Przy toczone cyfry są dowo b/ieżących . wystaw — 50.000 zł. literat
J. S-tę-pow.ski na ukończenie powieści
gi,
jakljolwiek silnie przez
wojnę dem, że aparal dystrybucyjny marynistycznej '— 25.000 zł.
,
ukrzywdzone, wszystko io na ¡pieczoło na Wybrzeżu nie jest dostatecz
Nagrody otrzymali: nagrodę Teatralną
wiciej do pełnej rekonslrukcji zostało
— Iw o ’Gali -nagrodę Plastyczną — Ja
przygotował je ■— a więc Brama Wyżyn ny i że on również w wykona
nusz Strzelecki.
uą. Wieża Więzienna %■Katownią: źtłoia niu Narodowego Planu Gospo
Przyznano stypendia: naukowcom w
Brama, ą dalej i Dwór Artusa' z jego darczego
winien ulec z w ię k  wysok. i 00.000 /.i, plastykom — 83.000
najbliższym otoczeniem i wreszcie Zie
szeniu. ;
zł. literatom — 35.000 ¡zł i muzykom —
lona Braina. Z innych -bram wychodzą
A . S.
25.000 zł.
’ .
cych ze. starych ulic na, Motta we. Brama

towarów kolonialnych, win i, su
rowców (skór surowych, baweł
ny, ziół leczniczych, korka, tra 
wy morskiej, fibry, słomy ryżo
wej, kalafonii, orzecha kokosowe
go), a ponadto chemikalii, samo
chodów j motocykli,' narzędzi
precyzyjnych, narzędzi rzemieśl
niczych, maszyn biurowych, ga
lanterii, artykułów technicznych
itd.
i
Razem czynnych było w" Gdy
ni i w Gdaiisku przeszło 130
firm handlu zagranicznego, oraz
pokaźny aparat,, usługowy . do
mów' handlowych i składów warZ zagadnieniem przeładunków rantowycli.
Dzięki ternu porty
portowych
łą czy, się sprawa polskie, nabierały pełni wyrazu i
struktury gospodarczej portów i znaczenia nie tylko jako punkty
miast portowych. Nauczeni hi-.. przeładunkowe, ale również ja
.-toną gospodarczego "ro zw o ju ko- centra handlowe..
narodów, 'posiadających dostęp
Handel państwowy i Spółdziel
do morza,. ‘U.\vierdzamyy ponad czy jest, również głównym od
wszelką wątpliwość, że równo biorcą
importowych
towarów
cześnie z przeładunkiem towa konsumcyjnyćh. Przez zamierzo
rów rozwija się w miastach por ne ■prowadzenie systemu konce
towych . handel tymi towarami, sjonowania handlu zagraniczne
który
miast tych czyni naj go; może Ministerstwo Żeglugi
większe ośrodki handlowe od i Handlu Zagranicznego wywie
nośnych krajów.
rać bezpośredni „wpływ na . koncentrowahie dyspozycji handlu
PORTY POLSKIE
JAKO OŚRODKI HANDLOWE zagranicznego’ w- tych ośrod
Przed wojną nabierały porty kach, jakie podyktowane są tapolskie coraz wyraźniej charak Cj o.i i a1ną gospoda ck ą.
Przechodząc do drugiego zateru portów dyspozycji handlo
tj: koncentracji w
wej. Skoncentrowany tu był im- j gadnienia
portpwych
aparatu
port towarów spożywczych jak: miastach
siedzi, owoców
pohjdniówych, pomocniczego dla handiu zapod względem wartości około 70
proc. naszych obrotów zagranicz
iiyeh
,
,
W dziedzinie naszego handlu
zagranicznego zaszła wprawdzie
duża zmiana przez nawiązanie
intensywnych kontaktów handlo
wych z. ZSRR i upadek znacze
nia, jakie posiadał dla nas przed
wojna rynek niemiecki, Stąd wy
nika konkluzja, że pod wzglę
dem wartości
udział naszych
portów w wymianie zagranicz
nej utrzyma się mniej więcej na
poziomie- przedwojennym. ’

I.

000.000 zł subwencji

Demokracja odbudowuje Wybrzeże
,

i

i

,

i
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Zabytki starego Gdańska będą rekonstruowane
Ruiny f pogorzęlls-ka — tak wyglądał
Üdañsk w kwtfetniu 1945 r. Należało
zabezpieczyć to, co pozostało z dawne
go miasta i rozpocząć budowę nowSgó,
Rozpoczęliśmy żnjudne falowanie lego,
na czym - oprzéíriy przyszły -kształt
Gdańska, Gdańska już w pełni polskie
go-, a przy tym takiego, że pozostaną w
w nim wszystkie ślady jego wspaniałe
go rozwoju.
D!ą dorywczej informacji możemy fu
podać ogołny Przegląd tego. có ju ż ma
•my poza solba a co dla tych, którzy
Gdańsk zwiedzają,' jest 'dpWodem, że
Gdańsk jest i będzie polski.
Dziwnym trafem wojna' \y znacznym
stopniu oszczędziła świątynie 1 znaczną
ilość świeckich ..gmachów zabytkowych.
Mamy ję wszystkie \y tuniejszytn Ulp
większym stopniu zabezpieczone, jak
na io szczupłe dotacje pozwolić mogły,
ale tdik, że z niczego nie zréZygiihwatliśmy.
Najwybitniejszą w krajobrazie mist■ ■~
■■■
-

sta budowlą jest kościół Panny Marii—
przyszła Katedra Morska, 'której riiury
i wspaniała wićża oraz przepiękną ko
lumnada filarów ria-WoWych. i- .sklepifente
cementem starannie, zaprawione, czeka
ją pokrycia duełiem. Prace-' remontowe,
względnie zabezpieczające we wszyst
kich świątyniacl; gdańskich są w peł
nymi biegu'.
Trudno uwierzyć ternu, kio przycho Zurawiowa. z.oslala prawie dosz.częinie
dzi-do Ratusza .Slaromieiśkiega. w któ zburzona, lecz ma być w pełni odbudo
rym , ma siedżibę. Miejska Rada Nawdo-1 wana . przez Międzykomunalne Zakłady
■Wa i Związek, Gospodarczy' Miast. M or Kom.unikaby jiie. Wprawdzie. ■/. . świet
ski,eh, że to piękne dzieło renesansu nych. pairyc.juszowskH* domów gdań
Przed rokiem-nosiło jeszcze na sobie skich pozostały iyiko' liche szczątki, lecz
ślady straszliwych okaleczeń wojen gdy życie nowego' miasta wchodzi już
w jego „siarę ulice, to .w myśl ściśle'
nych.
Ratuszowi Praw Omie jskiemt; nie mo-ż przestrzeganej zasady, będącej .postula
na było przywrócić jego prześlicznego łem Za.fz.adii Miejskiego, domy na uli bblmu, lecz widać taili staranie, by po cacn zabytkowych projektuje się w ich
zosląłe rnury i n-a przyszłość pełniły hjsloryeżnych formach — rysunek ich
służbę, jako siedziba miejskiej władzy -odtwąrża się na podstawie materiałów
samorządowej. Wszystko to, co Ićży na dokume.niarnyeh.
Nowy polski Gdańsk nie iylko-konsórpełnym chwały trakcie królewskiej dro
........
'•
.... .
i
.... ..— ■»1 wuje to.' co stworzyła sztuka. 'wieków
-ubiegłych Mf tętniącej życiem współ
czesności tego tysiącletniego ’łniaslk
już od samego -.początku jego nowej
doby' narasta ją nowe wartości, arty
styczne.

Wybrzeże uniknęło „martwego sezonu“

Roboty zastępcze przyspieszą akcję odbudowy

'.

naszych
portów

Perspektywy rozwoju handlu na Wybrzeżu

Kronika
Wybrzeża

Tegoroczna surowa /-¡ma n:e > vvo-rzv
ia warunków do uirzymania ruchu budo
wlanego w pełnym biegu, nawę, na Wy
hrzeżu, gdzie zwykle wur-unki almosf-?ry:zne pozwaialy na pr/.eciąganie_ sezomi bu<lowlanego aż do późnych miesięcy
zimowych. Niebywale mrozy, a później
s ili* upady śnieżne i nieniożliwjły p ro 
wadzenie z.eWnę.lrznycii robol budowla
nych w szerszej skali.
Trzeba je było zredukować do robót
wewrictrziiiych. ugranic/yć do w jkoń czanaa ńtż uprzednio wzniesionych budo
wii.
,
Oczywiście skutek był^tóiL że -„mar-.,
lwy sezon“ ogarnął gdański rynek .hudowlanj i jego następstwa uderzyły bo
leśnie w robotników budpwłapyęh, clioć
trzeba przyznać, że. uczyniono wszyst
ko,- aby roboty nie zostały przerWati-e

. dz.ic tylko io było możliwe.
' / iniejalywy Żwiązku wyjed-naho z
Delegatury Rządu do Spraw Wybrzeża
v. ięs '-' ć kredy i y i uruchomiono roboiy
zi.s,ępcz.e w im-siaci szerokiej akcji roz
biórkowej.
Widmo „martwego >ez.onu“ nie si-a ; v ji ż roboinik-ów budowlanych. Prz.v
H-żbióicc ruin jest zairudnionyeli ł hhii
o-ó’>. k.óre usuwają nu wy w śrói.nie,ć iu Gdańską i w Aiei Grunwaldzkiej
we Wrzeszczu w lej części, gdzie je ,diiia u-a uier poszerzeniu « 40 m.

Dzięki' lej ińłćjafyjYie .z.ośial osiągnie
ty rei podwójhy: rbŚfttnikÓm, umożiiWio
np przetrwanie „itiaidwfego sezonu“ i
wyklinane w tym czasie prace ¡przyczy 
nią sie do rd-ztnaóhu budownictwa w
Gdańsku 'na wiosnę,, gdy warunki afmosferyćznd na to poźwoią-

Stworzono realne podstawy
pod dalsze planowanie
Konferenc)a w Delegaturze Rządu do Spraw Wybrzeża
nie zespołu specjalistów, giftówycj! do
, Dnia 23 bm. odbyła się w sali końfe
rdrtcyjnej Urzędu Wojeivódźkiego w, aktywnej pracy w okresie sfabiiizacji
Gdańsku, kdriferencja sprawozdawcza waruriikóW na Wyibf-zóźu.
Zajioznal on róWnidż obecnych, ż de
Delegatury. Rządu dla Sp-uty Wybrzeża,
której przewodniczył delegat rządu _inż. cyzją CUP. który tworzy ną ,Wybrz.eiu
swój" oddział, dokumentując tyra wagę
Kwiatkowski.
W konfercncj-i udział wzięli ¡i,rezyden Wybrzeża dia ogólnokrajowej gospodar
ci miast Wybrzeża: oraz dyrektorzy i kk
,x
,
' D rugą: częęć konferencji, poświęcono
przedśiaw.łcidle instytucji pracujących
ną Wybrzeżu. Konferencję rozpoczął re S-prąwdzdaiiicm, w których przedsiawiferat iniż.- Kwiatkowskitgo, obrazujący ciele wszystkich działających na Wyu
osiągnięcia naszej gospodarki, na przy brzężu instytucji ontÓwili swoją działa!
morzu, oraz zalecający do rozpraedwa - nó-ść w uibiegiym miesiącu. - Jednym z
nia pfeiyne zagadnienia w najbiiż_szęi najciekawszych monidntów było wystą
przyszłości. W końcu swego przdmówie pienie .prezydenta. Gjiyni. to\v. Zakrzewnia delegat Rządu, poddał wniosek, . po-i -skiego; ‘k tóry zwróci! uwagę na konieczwółaftia specjalnej konferencji dla plarto n-dść Wciągnięcia do Akcji budowlanej
wania, celem której będzie wykształcę- i przedstawicieli inicjatywy prywatnej,

Wkrótce otrzymamy

tanie cytryny i pomarańcze
Umowa handlowa między Polską a Włochami
W ramach niedawno zawartej między
Pakką- a Włochami umowy handlowej,
sprowadzimy z Wioch większe ilości owoców południowych. Pierwsze (ranspor
ty tyci! owoców zaczną nadchodzić w
ko-ńcu lutego i na jxłczątk-u marca hr.
W tym okresie olrzyma-my 5 i pół tysią
ca ta i owoców poł-ędnio-wych. w tym
około 500 :o;i pomarańczy. Rozprowa
dzenie tych owoców na rynek-krajowy
powierzone zostało Państwowej Centrali

1la.ndlowej i Związkowi Gosipodarczem«
Spółdzielni R. P. „Społem“ .
W-' porcie Gdyni przygotowywane .są
magazyny. w „ których będą składane
importowane owoce. Państwowa Centra
la Handlowca przejmuje w -tych^ dniach
wietkie magazyny przedwojennej firmy
„Józef Fet i er “ .Cena importowanych cy
tryn i. pomarańczy na razie nie jest uśtajona, będzie ona jednak' znaczcie niż
sza od cen obecnych na ie artykuły. ,

Wędzarnie polskie

zdobyły uznanie kra ju i zagranicy
Żywe są tradycje helskich specjalistów
Wędzarnia w Jastarni nie jeąft jedy
ną na Helu.1 Tego , rodzaju v.pfaftówek
przemysłu rybnego jest tu wietf. 'S.ziu
ka wędzenia ryb jest na Helci prasta
ra, świadczą o lym dokumenty histo
ryczne, a między innymi notatka sz
trzeciego dz.jeśiątka piętiiastęgo wieku,
która slwierdza. że „port lielski" opu-'
ścila szkuta, nalądowdna. skórami' by
dlęcymi i wędzonymi łososiami“ .
‘Wędzarnie ' iielskie,
niezależnie od
pracy wędzarriiczej. trudniły się rów 
nież'w ytapianiem ; tranu. Wzmiankę o
tym czytamy w dokumentach Z roku
1378.
Przypuszczać należy,
że w y
twarzano go ze świń morskich i fok,
które „przez dług czas uważano za ry 
by, Tran z, pewnością nie byt pośled
nim arykulem wywozu, bo Oprócz be(||;ek z Iranem wywoziły statki helskie
beczki z zasolonymi i wędzonymi ry
bami.
Doświadczenia wiekowe w pracy, wę
dzenia i - konserwowania' w soli ryb
morskich, wytworzyły wśród rybaków
Helskich odłam spec jalistów, -’ którzy na
tym pplu są niezastąpieni. Dostarczo
ne do wędzarni ryby, po należytym
wypieszczaniu i wypatroszeniu (szpro
ty i ślędzie wędzone są w całości) nalyleka się na żelazne pręty, które ulńieszćza się w ramach i ramy / rybą
.wsuwa' się do pieców. Po uwędzeniu,
które trwa krótki czas, ramy wydoby-

wają i po ostudzeniu ryb pakuj.)
je idach 'helskich, znajdują zbyt nie tylko
o d ra zu do skrzyń, przys*yphjac dokl.od- na rynku krajowym, ale i'zagranicz
nie i siarannie układane rzędy solą. nym, gdzie uważane są za najlepsze.
Wędzenie odbywa się. gorącym dyNajintensywniejsze potowy ryb prow*
mej u powstającym od powolnego -ą-i- dżone są pizez rybaków z Jastarni i
lania' dębowego i bukowego d r’ iw a; " ogóle półwyspu, począwszy od wrześ
smoliste' drzewo, i trociny nie są uży-ji-ći aż do grudnia włącznie. Następnie
wa)ie
’
idą połowy wiosenne, które trwają do
' ótttiiuwaŁ.
- J & i w g ' 1'¿DlUOO Ó żtu k'1ś ic ż b te K ' d o "

ych
e z mieszaniny piassawy i baseny
jy) z materiałów dostawcy.
lub' część dostawy. Rozpoczęcie
iej w 3 'miesiące od dnia wydania
31 grudnia 1947 r.
#
epartamencie Dróg Kołowych M i
tra, ul. Chałubińskiego 4, VI piętro)
go 1947- r. Otwarcie ofert tegoż
nionym wyżej Departamencie,
wit Kasy Skarbowej w Warszawie
iśbi 2 proc. dla oferowanych sum
3 sum ponad 1.000.000.— z\.
w z ó r, oferty, wzór umowy, opis
fi Departamencie Dróg Kołowych

UNIEW AŻNIAM
zagubioną legityma
cję PPR na nazwisko Muaula Włady.
sława.
4015
UNIEWAŻNIAM

dokument wojskowy
Grodzisk na na
zwisko Koziński Kazimierz, ur. 29 lu 
tego 1924 r.
4014
w y d a n y przez RKU

UNIEWAŻNIAM legitymację PPR N r
9735 na nazwisko Trojanek Zbigniew.
4013
BUCHMANOWIE,
Pejmeryn Jakub,
Glok Franka, poszukują rodziny, przyjaciół. Lignica, Warzywna 19.
1.2369
NAPRAWA-KUPN0-S9R2CDAŻ
jB S R F.MĄSZYMYM8K
“> MECHANIK

a g S t.H

astrzega sobie pfawo podziału dowzględnie unieważnienia przetargu
pia odszkodowań.
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Walka o żucie z... kaktusami

0 .« « 1KTO PIERWSZY?
Fflpoinwr „
■»
.
1

Pomnik wdzięczności gąsiennicom
Mauzoleum 'poświęcone w poluóniofwoaustrafljskfen mieście Cfaitrahilla pamięci
jyąsienicy Cactoblastis cactorum, nie jest
naturalnie dowodem pamięci dla jedne
go okazu tego gatunku, .lecz wyrazem
wdzięczności dla cale.; rodziny, której
ojczyzną jest Brazylia.
Mauzoleum to nie jest zbudowane
marmuru. Jest raczej piękną altaną
ławkami dfa wypoczynku» Nad wejściem
znajduje się podobizna gąsienicy gaiun
ku Cactoblastis cactorum, w pięknych
barwach pomarańczowo-czarnych,- na tle
żółtego kwiatu figowego kaktusa.
Ody gubernator John Philipp w roku

M LE K O SKONDENSOWANE SŁU
ŻY JA K O NOW Y ŚRODEK PRZE
CIW KO GRYPIE. Według doniesienia
szwajcarskiego czasopisma „V a te r
land“ udało się dr. Wendel Stanleyow i zestawić po długich badaniach ta 
k i skład chemiczny m leka skonden
sowanego, k tó ry w ostatniej w ojnie
został zastosowany jako wysoce sku
teczny środek przeciw masowym epi
demiom influenzy (grypy)...
Po próbach przeprowadzonych na
żołnierzach amerykańskich, biorących
udział w w alkach na terenie Europy
dr Wendel Stanley stw ierdził, że
wstrzyknięcie 2 ampułek spreparowa
nego i odpowiednio przygotowanego
mleka, pacjent zostaje uodporniony
na okres 2 lat.
*
A M E R Y K A Ń S K IE TO W ARZYST
WO B E LL A IR C R A F T W Y K A Ń C Z A
NOWY SAM O LO T o s iln ik u re a kcyj
nym, którego szybkość przekroczy pe
wno 1.200 km na 1 godz. i ja k mówią,
będzie mogła nawet dosięgnąć 2.400.
Ze względu na ryzyko próbnego lotu,
p ilo t otrzyma 50.000 dolarów.
♦
SKRÓTY N A OZNACZENIE D O LA
RÓW PRZEZ $, FLORENÓW przez
IL • i FUNTÓW prze* fc pow stały w
następujący sposób:
Oznaczenie dolara przez S z dw ie
ma kreskam i powstało ze zniekształ
cenia liczby 8, które odnosi się do
hiszpańskiej monety „reate“ , będącej
swego czasu w obiegu w form ie ósem
kowej jednostki płatniczej.
Dia guldenów oznaka fL pochodzi
od miasta Florencja, gdzie w r. 1252
po raz pierwszy została odbita w zło
cic moneta tej w artości i o tym sa
mym Wyglądzie. Również dawny au
striacki guldpn zwal się Florenus, po
węgiersku flo rin t, po francusku: flo 
rin.
Skrót Ł dla oznaczenia fu n ta
oznacza początek słowa „ liv r e “, co
w języku francuskim oznacza fu n t
i wskazuje na pochodzenie od łaciń
skiego słowa „lib r a “ (waga). D otych
czas jeszcze słowo to oznacza w ję 
zyku hiszpańskim i portugalskim —
funt.

1788 przywiózł z Ameryki południowej
kiika kaktusów z rodziny Opuntia ficus,
celem dekoracji swego ogrodu, nie zda
wał sobie sprawy, iż sprowadza do kra
ju prawdziwą plagę. Kaktus ten niesly chanie się rozprzestrzenił i zachwaścił
wielkie połacie kraju. Z południowej
Nowej Wątii przerzucił się do. prowin
c ji Ciuesiand i po stu latach pokrywa!
ponad 260.000 km kw. ŁznT przestrzeń
ta.K dużą, jak Anglia łącznie z Walią. Za
atakował on plantacje i zamienił pola
uprawne w dziką zieloną dżunglę nie do
przebycia. Farmerzy musieli ustąpić ze
swych posiadłości przed bezlitosnym i
niepowstrzymanym pochodem znienawi
dzonych kaktusów.
W 1924 roku rząd australijski wyzna
czy! nagrodę w sumie 10.000 funtów za
wynalezienie skutecznego środka, za
pomocą którego można by wytępić tę io
ślinę. Środki chemiczne zawiodły. Isto
tnie skuteczny środek biologiczny zo
stał wynaleziony przypadkowo.
Podczas podróży brazylijskiego gene
rała Candido Mariano da Silwa Rondon
w głąb dziewiczej -puszczy brazylijskiej,
jeden z towarzyszącycli mu botaników
zauważył, że wiele kaktusów , choruje
na jakąś ■ nieznaną mu chorobę,' przy
czym nie tylko liście zostały zniszczone,
lecz również korzeń uległ rozkładowi.
Bliższe badanie wykazało, że przyczy
ną jest mała gąsienica 3 cm.ylługa i 1/2'

om. szeroka. Gąsienicę tę nazwał OactoWastis cactorum.
Ogłoszone przez niego sprawozdanie
wzbudziło zainteresowanie australijskich
rolników. W początku lat trzydziestych
przewieziono do Australii pierwsze prze
syłki tych gąsienic dla.celów doświad
czalnych. Po roku sprowadzono 2 i Pfil
miliona egzemplarzy tego gatunku.
'Sukces by! nadzwyczajny. Gąsienice
b. dobrze się zaaklimatyzowały i zaata
kowały kaktusy. Pięć lat później w samej
prowincji Quens’.atid uwolniły obszaf
30.000 km kwl od tej rośliny. Gąsienica
zjada miękki miąższ rośliny przez co
powoduje jej nieuchronną śmierć. Ata
kuje również korzeń i drzewo przesta
je. rosnąć. Istniała obawa, że gąsieni
ca będzie niebezpieczna dla innych rów
nież roślin, lecz okazało się żc- atakuje
ona tylko, kaktusy.
Zniszczenie kaktusa figowego jest naj
większym sukcesem, jaki ludzkość odhtosła w walce z jakąkolwiek, szkodli
wą ,fpśliną. Wspaniałe rezultaty, osią
gnięte przez Australię, zainteresowały
kraje-południowo - afrykańskie, które
również cierpią z podobnych powodów.
Walka z kaktusami toczy ,się w różnych
okolicach świata. Mieszkańcy miasta
Gbinęhilia byli więc wyrazicielami wdzię
czności niezliczonych rzesz ludzi, któ
rym, gąsienica stworzyła możliwości uprawiania ziemi i utrzymania się na niej.
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I Przed mistrzostwami świata w łyżwiarstwie

Już w przyszłym miesiącu Sztokholm
j Oslo będą widownią mistrzostw łyż
wiarskich w jeździe szybkiej (Europy
i świata). Zapowiadają się one niezmier
nie interesująco. Dwa państwa będą -ptre
tendo-wać, do tytułu najlepszych po-tęg
w łyżwiarstwie: Szwecja i Norwegia.
Najgroźniejszy przeciwnik-’ -Skandyna
wów, Związek Radziecki, nie będzie zda
je się' startować, gdyż nie jest czlonikiern Międzynarodowego Związk-u Łyż
wiarskiego.
s
Ostatnie wyniki zarówno Szwedów,
jak i Niórwegów dowodzą,- że czołowi
zaWodirficy tych krajów znajdują się już
W pełnej foirmie i osiągają pierwszo
rzędne rezultaty.
Nie znamy jeszcze' wyniku meczu mię
dzypańsiwowego w łyżwiarstwie ąjazda

szybka) Szwecja — Norwegia, który od
był się kilka dni temu w Oslo. Wyniki
waik tego s,potkania w duży-m stopniu
rozjaśnią horyzont i pozwolą już coś
konkretnie sprecyzować. Jak dotąd,
Szwedzi są jednak zdecydowanymi fawo
rytami w mistrzostwach Europy i Świa
ta, posiadając wszechstronniejszych za
wodników od Norwegów.
W ubiegłym tygodniu w Oslo na zna
nym nam z misitrz-ostw lekkoatletycz
nych Europy stadionie Bislet, odbyły się
zawody łyżwiarskie, w których wzięli
udział najtopsi łyżwiarze norwescy, wy
znaczeni do reprezentacji przeciwko
Szwecji.

mianowicie: 500 mtr.! .Janemar. - - 43v*
sek., 1.500 m fr.r Jariemar — 2:26,4;
3.000 mtr.: Oke Soiffart — 5:06,8 i
5 : 04 oraz 8 : 33,3 na 5.000 mir'.
W styczniu br. szwedzcy zawodnicy
startowali w
i Tamarze w Norwegii,
gdzie uzyskali również dobre wyniki500 mtr. wygrał Larsso-n w czasie 45,3
sek,, 1.500 tntr.
Małmsten w. czasie
2 :25,6; drugi był również Szwed Hediurid — 2:26,3; 3.000 mtr. wygrał
znowu Małmsten w 5:03,6, przed Hedlu ndem — 5 : 06.
Najlepszymi
obecnie
-zawodnikami
Szwecji są sprinter Jane-mar i Soifad
(dłuższe dystanse).
Soiffart w ub. -r. zdobył mistrzostwo
Szwecji, mając następujące wyniki; 500
mtr. — 44,4 sek., 1.500 mtr. — 2 :21,2,
3.000 mtr. — 5 : 03,6, ,5.000 mir.
8 : 45,4; w sumie miał on 194,377 plot. .

Wyniki osiągnięto : następujące: 500
mtr: 1) Georg Krog — 44,7 sek.; 1.500
mtr.:
!) Charles Matisen — 2 : 23,4,
2) Oge Johansen — 2 : 23,9-, 3) Harwy
i
Andersen — 2 :25,5; 3.000 mtr.: 1) Ma
V
tisen — 5:04.8, 2) Johanisen — 5 : 06,7,
Hedłund jest zwycięzcą' zawodów w
HALOWE MISTRZOSTWA POLSKI, 3) Hebbe — 5 : 07,6; 5.000 mtr.: 1) L. T-ronheinpc' w ub. r., w których starto
które odbędą się 8 i 9 lutego w Olszty Martinsen — 8:44,7, 2) Ralf Swendson wali również, zawodnicy radzieccy. M i
nie, zapowiadają się b. ciekawie. Wezmą — 8 : 47,6, 3) S. Ostemwik — 8 : 47,7. mo, żc Szwed nie wygrał żadnego bie
w nich udział wszyscy czołowi zawodni
Szwedzi m ają-w yniki na ogól lejteze gu, -suma -punktów dała mu, zwycięstwo.
cy i zawodniczki w Polsce. Celem umo ćd3 Norwegów. Tr-esiiują
Tr-erauja oni -niezwykle
Najlepsze tego-roćznć' ’w yniki są na
żliwienia startowania jak najliczniejszym starannie, i śpodżfeWIaiją1się, że utrz'yinastępujące:
’■
’ ■■■ '
rzeszom zawodników, Mazurski Okr. ją w tyiri rotor prymat w Europie i w
500. pmtr.: - Kudriawcew ■ (ZSRR) —
Zw. Lekkoatletyczny daje wszystkim u- święcie.
43,6 sek.: 1.500 mt-r. Alaiise-n (Norwe
częstnikom bezpłatne
zakwaterowanie.
Już rok temu w miejscowości Wclo- gia) — 2:23,4; '3.000 mtr.:- -Matisen
Całodzienne dobre utrzymanie kosztować
będzie 250 zi. W drodze powrotnej u- d&le-n, na tamtejszym .jeziorku, gdy ’ za (N-orwegia) — 5 : 04;8; ,5.006 mir.: Heb
czestnicy mistrzostw otrzymają 66 proc. marzło — został wytyczony tor do1jaz be (Norwegia) — 8 : 41,7.
zniżki na kolei. Zwycięzcy otrzymają dy szybkiej, według razniarów mię
Finnowie są wyraźnie słabsi zarówno
dzynarodowych.
piękne nagrody.
od Szwedów jak i Norwegów.
Zostały tu osiągnięte dobre wypiki, a
(D)
»»
WALNE
ZEBRANIE
POLSKIEGO
Krainy podzwrotnikowe kryjąy tychczas rożmiary. ' Niezwykle e- ZW. TENISA STOŁOWEGO zostało
pod uroczymi pozorami, wiele po rrergiczna i kosztowna akbja airie- ¡przełożone na dzień 2 lutego br. Odbę-

To owo w sporcie

R àjski zakątek stal się piekłem
Yaws“ gnębi mieszkańców Haiti

tworności. Należy do nich nie
zwykle ciężka choroba skórna, roz
powszechniona Wśród mieszkań
ców Haiti, na słynnych z piękno
ści wyspach Antylsldch.
Chorobę tę można łatwo zwal
czyć. Zapobiega jej codzienna ką
piel. Wyleczyć ją mogą zastrzyki
arszenikowe, łub kuracja z zasto
sowaniem peniciliny. A jednak z
powodu braku wody i mydła oraz
peniciliny, 80 proc. ludności tubyl
czej,, dotknięta jest ,tym „c ie rp ie 
niem.
Ostatnio raporty amerykańskiej
misji sanitarnej donoszą o nasile
niu choroby,
noszącej nazwę:
„yaws“ . Cierpienie to oszczędza
białych lodzi, mimo iż udziela się
przez kontakt z chorym. Jakkol
wiek przyczyną jego jest zarazek
identyczny z zarazkiem syfilisu —
nie jest ono chorobą weneryczną.
Rany na nogach są pierwszymi
objawami. Po kilku miesiącach ca
le ciało pokryte jest wrzodami.
Po roku 1943 epidemia ta przy
brała na Haiti jnie notowane do-

W PARTYZANCKIM REJONIE
Z chłopami szły ich żony, wiele z nich z-mały
mi dziećmi na rękach, większe plątały się kolo
nóg. Otoczyli kołem „Długiego Janka“ , pytając,
czy będzie odprawa. Po czym udali się wraz z na
mi’ liczną grońiadą na-drugi koniec wsi. Tam na
otwartym polu, obok ruin zburzonego domku, cze
kała już grupa partyzantów, młodych, uzbrojo
nych chłopaków. Siedzieli kołem na trawie. W
środku jakiś młody chłopak, bosy, w łatanych
portkach, w tureckim przysiadzie, stukał mozol
nie prawie już pociemku sprawozdanie na ma
szynie. Maszyna, nierówno ustawiona na ceg
łach, chwiała się i chłopakowi co chwila w yry
wało się z ust soczyste przekleństwo.
— Patrzcie, co za biuro, nawet maszynę do pi
sania mają —- pomyślałam, szczerze uradowana.
— „Tereski“ jeszcze nie ma? — spytał „W icek“ ,
— Nie ma —• odpowiadają, — ale powinna la
da chwila nadejść.
Odprawa była krótka. Codzienne, zwykłe spra
wy partyzanckie. Aprowizacja, broń, higiena.
Wielu chłopaków, a specjalnie jeden, bardzo mło
de. w uczniowskiej czapce, skarżyło się, że mają
świerzb, a nie mają maści. Pokazywali ręce, po
kryte wysypką i zdrapanymi strupami. Drapali
się też niemiłosiernie.
— M ój Boże — myślę ze współczuciem. —
Więc taki jest romantyzm leśnych ludzi? Często
o chłodzie i głodzie, wszach i świerzbie. Twarda
służba, ale też,i ludzie twardzi i wytrzymali.
Część ma jeszcze dzisiaj ruszyć do drugiego
oddziału im. Czachowskiego, bliżej lasów radomskkh, by wspólnie przeprowadzić akcję. Mam iść
z nimi. Czekamy tylko za „Tereską“ , która nas
poprowadzi.— O, idzie .Tereska“ — , krzyczą partyzanci
i witają się z kimś bardzo serdecznie i bardzo
hałaśliwie.
Patrzę, a tu idzie z „W ickiem“ i wyciąga do
mnie rękę na przywitanie dziecko me dziecko, ko
bieta nie kobieta, figurka i twarz śliczne, długie,

rykansfciej misji sanitarnej daje
znikome wyniki, gdyż nawet po
w y le c z e n iu po
p o wtórni
w tó rn e
za k a ż e n ie
następuje nieomal momentalnie.
Potworna choroba zamieniła raj
ski zakątek,, jakim było. Haiti, w
istne piekło,na ziemi. ,

| ^ f sie ono w Warszawi2’ fta Stadlonie
’

Sztafeta polska pierwsza w Davos

, , p rVu J 11/ , 1' i p w , lN ż TADEUSZ
KUCHAR dokonał inspekcji hali sportoDAVOS, (obsl. wl.). W piątym
węj na Służewcu, remontowanej i przy
Wyniki sztafety były następu
gotowywanej przez WKS „Legia'*. Hala dniu Akademickich Igrzysk Zi jące: 1) Polska — 2:18:59 " 2)
będzie ko mnietnie gotowa na 2 lutego mowych o mistrzostwo1 świata,
Włochy I — 2:23:26, 3) Szwaj
br„ tzn. najmecz pięściarski z Czecho
rozgrywanych w Davos, narcia caria I — 2:25:36. '
słowacją.

rze polscy odnieśli duży sukces,
W zawodach łyżwiarskich e
wygrywając sztafetę 4x8 km,
mistrzostwo
akademicki© w jeź
pokonywując tak silne zespoły,
dzie szybkiej, w biegu na 3.000
jak Szwajcarię, Włochy, Austrię
metrów zwyciężył Fin Parkkfi Czechosłowację.
przebywając ten dystans
O g ó łe m s ta rto w a ło 5 pa ń stw . nen,
w
5:11,<fi,
przed Węgrami Pajo
Szwajcaria i W ło c h y w y s ta w iły
po dwie drużyny. Przez 3 etapy rem — 5:21,8 i Ełekfy — 5:52,3.
prowadzili Włosi i dopiero na
W meczu hokęjV lodowego, re
ostatniej mili Orlewicz minął prezentacja akademicka Szwaj
swego przeciwnika, przybywając carii pokonała Holandię w sto
pierwszy do mety.
sunku 17:1.

Porażka szermierzy polskich w Paryżu
5:11 w szpadzie i 5:11 w szabli
(Paryż, absł. wł.j.
' W Paryżu rozegrany

Uwięzione przez lody na Wiśle barki towarowe

został
męcz
szermierczy między drużyną francuską
i wojskową repie/.entacją Polski, która
brała udział w Międzyaliankich Zawo
Foto-Film dach Szermierczych w Bade-n - Baden.

STANISŁAWA - S a h a r a ' S O W IŃ S K A
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Sukces naszych narciarzy

/
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zaplecione jasne włosy, twarz i postać dojrzałej
dziewczyny, lecz wzrost małej dziewczynki. Ubra
na po wi-ejsku, chustka na głowie i węzełek w rę
ku. Partyzanci obstąpili ją dokoła, każdy na w y
ścigi pyta i żartuje. Znać, że ją bardzo lubią.
— Słuchaj — mówię do „Tereski“ — '-czy ty
z tej wsi jesteś?
— Nie — mówi „Tereska“ ' — mieszkam a raczekaj mieszkałam z bratem nad Wisłą, naprze
ciw Kępy Choteckiego, ale nam .niedawno NSZciaki chałupę spalili, więc teraz nie^mamyidomu.
— Ach, tak — przypomniałam sobie opowia
danie mojej gosposi z Kępy Choteckiej. — Więc
ty z takim, to cyrkiem wędrujesz?
Tymczasem zapadł wieczór. Ruszamy w dro
gę. Prowadzi nas „Tereska“ . Noc jest księżyco
wa, jasna. Chłopcy przewiesili sobie przez rąmię
karabiny. W rękach pistolety i granaty. Przecho
dzimy przez dwie duże Wsie. Psy nas oszczekują
przeraźliwie. Z chałup wychodzą przestraszeni
chłopi i młode dziewczyny. W :dząc kto idzie, w ita 
ją nas-serdecznym „niech będzie pochwalony“ .
Teraz idziemy przez piaszczystą, rozległą po
lanę.-Nogi z trudem brną w sypkim chłodnym
piasku. Z daleka już widać ciemną linię lasu. Zbli
żamy się do niego- pomału. Wreszcie wgłębiamy
się między drzewa czarne, groźne nocą i tajemni
cze ,w świetle księżyca. Nagie ktoś krzyczy:
— Stój, kto idzie?
To warta, „Tereska“ mówi hasło i wtedy pusz
czają nas dalej. Dochodzimy do obozu. Ma niedu-
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żej polanie leśnej leżą pokotem ludzie i chrapią— To ty, „Tereska“ —- mówi szeptem, by nie
zbudzić znużonych partyzantów dowódca od
działu.
Dają mi z „Tereską“ koc, w który się owijamy
i kładziemy na ziemi. Oczywiście, nie- śpię całą
noc. Zimno, twardo, kłuje, i rana przyglądamy
się sobie wzajem- ze zdumieniem.
— To z Warszawy — objaśnia „Tereska“ , po
kazując, na mnie.
— A to Gruzini —, mówi znów do mnie, poka
zując sporą gromadę ludzi» na wpół w niemiec
kich mundurach, o typowym wyglądzie. Więc są
właściwie dwa oddziały, P°iski, to młode chłopa
ki, przeważnie ze wsi okolicznych i Gruzini, któ
rzy uciekli niedawno z niemieckiego garnizonu
w Kruszynie koło Radomia, zabierając ze sobą
broń. Mają wkrótce udać się za Bug, gdzie działa
partyzantka sowiecka, a zza Bugu mają przy
chodzić znajdujące się tam liczne polskie oddzia
ły partyzanckie.
Ze wsi idzie dwóch partyzantów, niosąc dwa
ciężkie woły. W jednym bochny chleba, upieczo
ne we wsi przez baby, w drugim olbrzymie połcie
gotowanej słoniny i schabu z wieprza dopiero co
zaszłachtowanego i skonfiskowanego w którymś
z dworów. Śniadanie.
Częstują mnie tak hojnie (pie ma mowy, że
bym nie jadła, obraziliby się śmiertelnie), te ca
ła moja kuracja poszła do diabła, bo znów się
rozchorowałam. Po śniadaniu idziemy z „Trn-es-

Zakłady Graficzne Spółdzielni Wydawniczej „K SIĄ ŻK A “, Warszawa, Sionira 13.

Mecz zakończył się zwycięstwem Fran
cji ■w ■stosunku 2:0. -Polacy przegrali na
szpadę w stosunku, 5:11 oraz szable w
identycznym stosunku -5:11.
w każdej konkurencji brało udział
Pc 4-ch zawodników.

ką“ do wsi. Chłop zaprzęga furmankę zawozi nas
d° oc egłego o 20 km. Zwolenia. Pieniędzy, oczy
wiście „od swoich“ nie chce brać. Ze Zwalenia
ciężarówką jedzlemy do Rado
mia. „Tereska“
zostaje w Rado
miu, więc-sama.
bez żadnych już
lera-z przygód do
jeżdżam pocią
giem do Warsza
wy.
Jak się. później dowiedziałam „Tyfus“ . ,Stasia“
—
„ s ,.
zginęli
bohaterską śmiercią. Nazwiska ich nieznane,
„Tyfus“ , otoczony sani jeden w chacie przez
oddział’ żandarmerii, bronił się do ostatniego na
boju,
„Stasię“ wskazała prowokatorka, agentka nie
miecka, nasłana przez nich. do oddział-u partyzan
ckiego, gdzie była pewien czas. „Siasie“ 'wyciąg
nięto z pociągu w czasie podróży do Warszawy
ze sprawozdaniami_i z miejsca rozstrzelano. Pro
wokatorka, po stwierdzeniu winy, wyrokiem są
du partyzanckiego została zlikwidowana.
ROZDZIAŁ XI- NOWI LUDZIE W SEKCJACl
BOJOWYCH. DOMOWE KŁOPOTY
Pi aca na naszym odcinku pod kierownictw er
„M arka“ dobrze się rozwijała.
Prócz zwykłej funkćji utrzymywania łącznośi
z oddziałami Sztabu Głównego,, zbierania i przy
gotowywania raportów okresowych, załatwiani
dla ludzi dokumentów 1 wiele innych spraw, zoi
ganizowaliśmy sekcje szkoleniowe i bojowe ora
podsekcje Sztabu Głównego pomocy więżnior.
i ich rodzinojn.
Sekcje bojowe i wyszkoleniowe prowadzili łącz
nie „A ndrzej“ (Fonkowicz Jerzy) i *,Mirosław
(Romanowski),
(d. c. n.)
6-17791
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C H N Ih A
Z a c z y przeciw eugenice

Prof. G. B. S. Haldane

Trzeba irięcej iried zieć

Członek Królewskiego
Towarzystwa Naukowego
Model samolotu z silnikiem odrzutowym typu „K ula“ . —■ Samo
lot ma rozwijać szybkość 1.600 km na godzinę.

w Londynie

° dziedziczności
lak innie atakują, i to z dwóch
™?’. za moj e wypowiedzi na temat eu* n
* najwięcej, za wypowiedzi, któr« liii niesłusznie przypisują.
Sadze ^w.ęc, że warto będzie tutaj poac moje poglądy,— choćby tylko jako podstawę do dyskusji.
Krańcowi zwolennicy eugeńiki povyiaf aą - że ponieważ wiadomo, iż niektórzy
udzie rozpoczynają życie z pewnym
dziedzicznym upośledzeniem,(należy za
stosować wszystkie możliwe środki, by
w przyszłości nie dopuścić do rodzenia
się takich ludzi. Wszelki sprzeciw wobec
takich środków to zwyczajny senty
mentalizm.
Inni znów twierdzą, że uznawanie
istnienia odziedziczonych różnic między
ludźmi, charakteryzuje mnie, jako faszy
stę; uważają, że jeśli ktoś przyznaje, że
takie odziedziczone różnice istnieją, to
tym samym usprawiedliwia politykę Hi
tlera w stosunku do Żydów, Polaków i
Ukraińców, nie mówiąc już o licznych
Niemcach, zamordowanych w imię hi
gieny rasowej.

Dziedziczenie Hemofilii
i , p<)zpoeznijmy od konkretnego przy
kładu. Mniej więcej jeden chłopiec na
tysiąc rodzi się z hemofilią, która obja
wia się \y tym, że krew nie krzepnie.
Hemofilicy zwykle umierają z wy
krwawienia, a przeciętna długość ich
życia wynosi 18 lat. Nie znamy dotych
czas sposobu leczenia, choć Tóżnyrni me
todami można do pewnego stopnia po
wstrzymać krwawienie. Choroba ta jest
wyraźnie dziedziczna. Dzieci hemofilików
są normalne 1 synowie nie przenoszą je]
na swoje potomstwo.
J>dy badamy dostateczna liczbę
przypadków, stwierdzamy, że ‘ potowa
symw, urodzonych przez córki hemoficierpi na hemofilię i że połowa
urodzonych przez nie córek, przekazuje
chorobę w ten sam sposób swojemu
potomstwu.
Choroba ta powmnaby po jakimś cza®,fui'*<nłć wskutek naturalnej

ę

kim finansistów pozbawiłbym możliwoś
ci rozmnażania się.
Wiem z doświadczenia, ,że ludzie z
poważnymi chorobami dziedzicznymi w
znacznym stopniu powstrzymują się sami od płodzenia potomstwa, o ile tylko
wyjaśni się im tę sprawę, im zaś wię
cej ludzi zrozumie te fakty, tym więcej
z nich postąpi tak samo, czyli — odpo
wiednia edukacja przyczyni się w bardzo
wielkiej mierze de -»graniczenia tych
chorób.

czony do umysłowo upośledzonych, nawet jeśli, się nie może nauczyć czytać,
Każdy zaś, kto nie potrafi pracować
winien być raczej usunięty z rynku pra’ cy, ----— — stan
‘
. .
.być.
przy czym
ten powinien
tak długo zachowany, aż na stałe uwol
nimy, się od bezrobocia.
Gdy taka chwila nadejdzie i gdy bę
dzie tyle pracy, że potrzebni nam będą
eto je j wykonywania także i upośledzeni
na umyśle, wtedy dopiero będzie czas
mówić o wypuszczeniu ich z zakładów
dla umysłowo chorych 1 o ewentualnej
sterylizacji.
Spodziewam się jednak, że przykład
hitlerowców wystarczy, by nas powstrzy
mać od stosowania tego środka, co naj
mniej na okres przyszłego pokolenia.
Do tego czasu zaś — mam nadzieję —
staniemy się krajem socjalistycznym,
a ci. którzy studiują dziś ‘ tę kwestię,
zdążą do tego czasu ustalić dużo więcej
szczegółów, dotyczących przyczyn cho
rób umysłowych.
Jest zupełnie możliwe, że pewne ro
dzaje tych chorób powstają tylko wte
dy. gdy określony typ mężczyzny ma
dzieci z określonym typem kobiety. Gdy
to przypuszczenie okaże się prawdą,
przyszły parlament uzna może za sto
sowne zakazać takich związków, podo-

*

bvto skutkiem PzlWir lz', ei' b y ta choroba
nfa, ponieważ' trafia' ^ runk6w by*»w.kich klasach spoić- „ T 5 J "13 We wszyst'
mach królewskich Jenfh’ m w tt » d°kieś zle warunki to ¿ uJ? .pow.odl'» Ja'
co to za złe waru ,ki P
016 Wlcmy’

°

słerylizac];

Zgodziłbym sie 7*
,
.
gatywnej eugeńiki' że
n£'
powinni mieć dzieci i , , , 1., ern.o i|hcy me
winny rodzić dzieci równi»!’ - ^ .n|e P°‘
/ inofiltków. Ale. nie sadzi h CQr! ‘ ■'?'
...
by należało
id i lub ich córki sterylizować t
u
dziej, że laka operacja mogłaby'11
tualnie uśmiercić hem ofil'^
y ewenGdy raz uznamy za leeain, sWyliza* w pewnym ••kreślonym ' wypadku
bedzie ona przypuszczalni,* ..a, yp
.
W innych, np w ‘stosunki V W ™
1
ryeh społeczeństwo uważa !
'
°'
wo lub moralnie nienormalny-«, umyso"
Wedle opinii całego szeregi
>!l ludzi, którzy pisali do mnie
«dczycie' radiowym. 1° i ^ mJ. nj*d* wnym
kim nienoi
faszystowski rząd

Ł
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Wielu umysłowo

A

chorych

oozostaie i i , , , Za

trafi wykonywać pewne nieskomplikowane prace, tak że nie stanowią oni zbyt
niego ciężaru dla społeczeństwa. W wy
padkach, gdy to nie jest możliwe, nale
ży ich kierować do specjalnych zakła
dów», w których na ogól powodzi się im
zupełnie dobrze.
Nikt, kto potrafi wykonywać stałą f
poźyieczną pracę, nie powinien być zali-

i

“ l|gich

Przetotach,

oddaje

o pobycie wśród uczonych radzieckich

Jeśli eugeniko —
to dobro e u g e n i k o

Jacques Nicole, prof. College de pów zagranicznych, większość zaś

Jestem zdecydowanym zwolennikiem \ France, spędził trzy miesiące w stanowią aparaty produkcji krajo
eugeńiki, ale tylko pod dwoma w arun-j M b s k w ie ja k o gość A k a d e m ii N a u k wej.
Po pierwsze — musimy naprzód po
siąść dużo więcej, niż dziś, wiadomości o ludzkiej dziedziczności,
Po drugie — muszą znl .nąc rozmce
klasowe, aby eugenika nie mogła Zła
no wić pretekstu dla przęśl dowania lu
dzi, niemiłych rządzącej k! sse.
Jestem święcie przekonał
że isthieją wrodzone różnice między ludźmi.
Np. żadna nauka nie uczyni mnie tak
muzykalnym, jak większość moich czy
telników, bo odziedziczyłem po swej
matce bardzo „zły słuch“ .
Wierze też, że co najmniej 90 proc.
ludzi ma dość wrodzonych zdolności, by
zupełnie dobrze wykonywać taką, czy
inną pożyteczną pracę.
Uważam, że różnice te spowodowane
są dziedzicznością, co nie koniecznie oznacza, że przenoszą się one wprost z
rodziców na dzieci.
I mimo to, r,ie sądzę, by te moje po
glądy czyniły ze mnie faszystę.

żar może być instalowany nawet na ma-

AStZte * t s r t

: wyznaczonego kursu.
Stosowane dotychczas urządzenia te
go typu posiadały dwie zasadnicze wa dy: były ciężkie i kosztowne.
Ostatnio skonstruowany został npwy,
tani i lekki aparat, ważący zaledwie ib
kg, który doskonale zastępuje w samolocie pilota. Aparat ten, nazwany „wspóloilotem“
ie»t całkowicie
raii-miiii-i» z»i„i,(,..,f:i,„
pilotem“ ., jest
zelektryfikó-

Tankowanie benzyny w locie

polączenie systemu kon- j
trolnego samolotu z odpowiednim koniak ’
fem na „współpilocie“ , aby każde zbo- i
czenie z kursu było natychmiast fotoelekirycznie notowane i poprawiane działa
jącym automatycznie na stery samolotu
Szczyt Stalina w górach Phmiru
Bardziej na północ, w łańcuchu
gyroskopem.
Próby przeprowadzone z nowym robo ma 7.495 m i jest najwyższym Alajskim, napotykamy drugą co do
tern dały podobno zupełnie zadawalające wzniesieniem ziemi na terenach wysokości górę Związku Radziecrezultaty.

Najwyższe szczyty górskie

na Pamirze i Tien-Szame

Związku Radzieckiego.
Początkowo był on mylony ze
znacznie niższym szczytem Garmo.
Badania, przeprowadzone w gó
rach Pamiro - Ałąjskich przez ra
dziecką ekspedycję naukową, wy
jaśniły budowę masywu Garmo.
Stwierdzono istnienie nowego, bez
imiennego szczytu —i który nazwa.no szczytem Stalina. Góra ta wyno
mu“ na przedłużenie lotu o dalsze 1.600 si się na kształt skośnie ścięte j p i
km. bez lądowania.
Przeprowadzony eksperyment wzbu- ramidy nad jednym z najwięk
dził zrozumiałe zainteresowanie w świe szych na śmiecie wysokogórskich
cie lotniczym.
lodowców—lodowcem Piedczenki.

na wysokości kilku kilometrów

Jednym z ważniejszych czynników
w komunikacji lotniczej
jest zasięg
maszyny W locie bez lądowania. Od
zasięgu tego zależy:
rozmieszczenie
portów lotniczych, będących bazami
zaopatrzenia w paliwo, możliwość bez
pośredniej komunikacji między odległy
mi punktami naszego globu, jak rów
nież przerzucanie lin ii lotniczych nad
obszarami pustynnymi, oceanami, dżun
glami itp.

rurociąg gumowy.
Z chwilą połączę-1
ma rurociągu z „samolotem handlow -v m“ przepompowano w ciągu 8 minut
4.500 I benzyny. Dostarczona ilości
paliwa pozwoliła „samolotowi handlowe-)

W poszukiwaniu eliksiru młodości

n a t r a f i a m y na d r o ż d ż e

Zasięg lotu zwiększamy, budując co
raz to większe ‘'samoloty; zabierające
na drogę odpowiednio duży zapas pali
wa. Tak np w chwili startu — dwumotorowy Douglas DC—3 waży 11,9
tony, czteromotorowy DS—4 waży już
32,25 tony, Lockheed Constituirán 83.5
Zagadnienie przedłużania ży g'ającą wewnętrzną odporność
tony, a Consolidated Voltee—37 nawet
145 ton.
cia ludzkiego stawiane było wie organizmu ludzkiego na proces

Starzenie się jest procesem chemicznym

n i/h „ os.ob^ c.ie. S4ifze jednak, że o wiele
Oczywiście,
że w miarę , wzrostu
.zp!e^ z,nefsze dią społeczeństwa S3 ciężaru maszyny, ulega odpowiedniemu
«z'eu, urodzone 2e skłonnością w kiel zwiększeniu długość potrzebnego toru
r o d z l : VyrOSmt Ci‘ł' 11a fin ansistę. niż umv 1
.zc skłonnością do choroby ustervli! ! '1 .Nle ;ie‘;tem
zwolennikiem
ar»' ‘ fin. Wan,!? an! umysłowo chorych,
ode m ntllS1‘ -°iVV a*e 8(łyby ten wybór
—
e 11,1a za eżeć, to przede wszyst

Francuski profesor

małżeństw

ZSRR, zaproszony dla zapozna
Opinie Nicole o osiągnięciach ra
nia się z organizacją radzieckich dzieckiej nauki i materialnej sy
badań naukowych.
tuacji radzieckich uczonych można
Po powroęie do Paryża, Nicole by krótko streścić w sposób nastę
A umysłowo chorzy?
podzielił się swymi wrażeniami z pujący:
.
„Ale co z chorobami umysłowymi?“ —
pobytu w ZSRR na łamach miepytają mnie. „.Musimy sterylizować uZainteresowania badaczy i uczomysłowo chorych, bo chyba nie może
sięcznika „ Atoihes“ oraz w odczy- i nych radzieckich, rozrzuconych na
my ich przekonać, że nie wolno im mieć
cic, wygłoszonym 12 grudnia ,ub. r. ogromnych terenach Związku są
dzieci“ .
Rzeczą, która najbardziej go ude bardzo różnorodne. Cechą charak
Nie zgadzam się z tym. Owszem, urzyła, był fakt normalnej pracy in terystyczną ich prac jest ścisłe-łą
znaję, że umysłowo chorzy nie powinni
mieć dzieci. Nie dlatego jednak, że cho
stytutów i laboratoriów. Podczas czenie strony teoretycznej i prak
roby umysłowe są ściśie dziedziczne.
swego bowiem poprzedniego poby tycznej poruszanych zagadnień. Je
Tak bowiem nie jest.
tu w Moskwie, wraz z prof. Joliot, śli chodzi o poziom badań, to ucze
Spośród 345 dzieci w Birmingham,
w
miesiąc zaledwie po zdobyciu ni radzieccy mogą we wszystkich
których rodzice — albo oboje, albo tylko
Berlina, stwierdził, że wiele praco dziedzinach wiedzy śmiało współ
ojciec, łub tylko matka — byli- umysło
wo chorzy, jedynie 7 i pół procent mu
wni było ewakuowanych za Ural, zawodniczyć z badaczami innych
siało uczęszczać do specjalnych szkół.
zaś
większość personelu naukowe krajów.
Dalszych 18 proc. było niedorozwinię
go jeszcze zmoblizowana.
Stosunek rządu do pracowników
tych. Niektóre jednak przekraczały swą
inteligencją przeciętny poziom.
Jeśli chodzi o sprzęt i wyposaże naukowych opiera się na głębokim
nie techniczne pracowni nauko zrozumieniu ro li ludzi nauki w
Ważną jednak przyczyną, (Ma której
uważam, że chorzy umysłowo nie po* 1 A
■
*
• i
■
wych, to zdaniem Nicole, tylko nie kształtowaniu się przyszłości świa
winni mieć dzieci, jest to. że nie potrąU ¥ 0 | Y 1 0 l l # C 3E M i l #
O l 8A T
znaczna część jego jest pochodze ta. W arunki materialne liczonych
fią om należycie ich wychować. Choć | "
■ y
I W
nia niemieckiego i została uzyska i badaczy ZSRR pozwalają im na
wolę już, by dzieci wychowywała przy- j n
1
.
.
.
.
zwoita, choć umysłowo upośledzona K O D O T Z C łS T e D U ie C z ł o w i e k a
na w ramach odszkodowań, część pełne rozwinięcie rhożliwości twór
matka, niż matka, która uczy je na zło- ! o
.
, .. .
pochodzi z przedwojennych / akii- czej pracy dla dobra narodu.
dziei lub prostytutki.
I
Ł oipne usługi w lotnictwie, zwła- I wany. Ze względu na swój niewielki cię

! Jej może być ^ILa^Tem ^fe^gu 'dzieOcznych wypadków choroby

j bnie jak dziś zakazujemy
j między rodzeństwem.

startowego. Powstaje konieczność bu
dowy specjalnych lotnisk dla maszyn
dalekiego zasięgu. Koszt komunikacji
lotniczej wzrasta.
Budowane ( obecnie w Idlewild pod
New Yorkiem lotnisko, będzie koszto
wać około 200 milionów dolarów i zo
stanie wyposażone w tory stifrtowe o
długości dochodzącej do 3,4 krn.
Zagadniecie zwiększenia zasięgu sa
molotu może być jednak rozwiązywane
na zupełnie innej drodze.,
Gdyby udało się zaopatrywać» maszy
nę w paliwo podczas lotu, w sposób zu
pełnie pewny i bezpieczny — odpadłaby
konieczność budowy szeregu baz przej
ściowych, względnie zaś konieczność
stosowania bardzo wielkich maszyn.
Próby nad zaopatrzeniem samolotów
w paliwo i podczas lotu czynione były
już od da.wna (od około 10 lat): Nie da
wały jednak rezultatów na tyle pozy
tywnych, aby zabiegu tego można by
ło dokonać z pełnym bezpieczeństwem
w lotnictwie handlowym.
W chwili obecnej metody te rozpra
cowano do tego stopnia, że praktyczno
ich . zastosowanie jest zapewnione.

W ostatnich eksperymentach użyto
dwu samolotów typu Lancaster: jedne
go jako „tankowca“ , drugiego zaś jako
bloomingowej „samolotu handlowego“ .

m°nÍa~ wa^COLOni
* Ll0we<
hucie na ! 'ralu
Na wysokości 3.600 m samoloty
w Nowym Tagilu
połączono. Z „tankowca“
spuszczono

białek nukleinowych w komór
kach organizmu.
Z teorii jego wynika, że dla wy
wołania dodatnich skutków,, po
winny wystarczyć znacznie mniej
sze ilości kwasów nukleinowych
od tych, które stosował dr Ro
bertson.
W doświadczeniach z białymi
myszami użył Gardener zaledwie
10-tą część» stosowanych poprzed
nio dawek. Posługiwał się kwa
sem nukleinowym otrzymywanym
z drożdży, który można w ytw a
rzać w znacznych ilościach przy
niewielkich stosunkowo kosztach.
Celem wyjjróbowania skutków
tej metody na starszych zwierzę
tach, użył wyłącznie myszy w wie
ku ponad 600 dni, co odpowiada
z grubsza około 600 latom ludzi.

lokrotnie, zardwno przez szarla starzenia się. Preparat jego, neu
tanów- jak I przez ludzi nauki.
tralizując
toksyny wydzielane
Słynny rosyjski uczony Miecz przez komórki, powinien wpły
ników wierzył, że odpowiednia nąć na przedłużenie życia czło
dieta może przesunąć granice wieka.
wieku. Doszukiwał śię on cudow
Dane doświadczalne zdają się
nych własności w pewnej odmia wskazywać, ze stosowanie su
nie kwaśnego mleka, którym sie rowicy prolf. Bogomojca ; może
zresztą ^systematycznie odżywiał przesunąć granice naszego życia
Dr Garrel, laureat nagrody do 120 iat.
Za wcześnie jest oczywiście żą
N obla,
wraz z- dr. Ebelingiem,
udowodnili, że starzenie s-ię orga dać eksperymentalnego spraw
nizmów żywych jest nieodłącznie dzenia tych przewidywań.
związane z pewnymi nieodwra
W ubiegłym roku dr Thomas
c a ln y m i procesami chemicznymi. Gardener wygiosił na oddziale
Stwierdzili oni jednocześnie, że biologicznym
Amerykańskiego
na przebieg tych procesów można T-wa Chemicznego odczyt, w kto
wpływać odpowiednim postępo rym poruszył, zagadnienie przedłu
waniem.
żania przeciętnego czasu życia
W jednym ze swych doświad myszy.
Udało mu się przedłużyć życie
czeń Car rei pobrał krew z ciała
Kontynuował o,n prace zmarłe
starego psa. Po odpowiednim go , doktora Robertsona, który myszy o 8— 9 procent w porówna
oczyszczeniu krew tę zastrzykuąi stwierdził, że można przedłużyć niu ze zwierzętami kontrojnymi.
zwierzęciu z powrotem. Pies od- j okres życia myszy o, 15 procent, Samce reagowały przy tym nieco
młodniał, porósł nowją sierścią, i dając zwierzętom tym od chwili lepiej niż samice. We wszystkich
odzyskał ruchliwość i żywotność : ich urodzenia w pożywieniu okre- tych doświadczeniach zwierzęta
i zaczął zachowywać kię jak , ślone ilości pewnych substancji stawały się zdrowsze i bardziej
młode zwierzę.
'
: chemicznych — zwanych kwasa- ruchliwe, żyły przy tym przecię
tnie dłużej.
Odmlodzenie to zanikało jednak: mi nukleinowymi,
Jeśli próby kliniczne potwier
szybko w miarę jak stare kom ór-; Gardener wysuną! hipotezę,
ki organizmu oddziaływały na j według której kwasy nukleinowe dzą rezultaty uzyskane przy porno
oczyszczoną krew.
| wzmagają wewnętrzną odporność cy zwierząt- doświadczalnych, to
Ostatnio w ZSRR prof. Bogo- 1organizmu przeciw śmierci, przy- sztuczne przedłużanie życia ludz
molec otrzymał surowicę w zm a-1czyniając się? Ido zaos«zę.cbenfa kiego sbańiesię; możliwe.

kiego — szczyt Lenina (7.127 m).
Z innych szczytów gór Pamiru za
ledwie kilka przekracza wysokoś
cią swą 7.000 m.
Bo niedawna powszechnie mnie
mano, że góry Tien-Szan nie do
chodzą do 7.000 m. Za ich najwyż
szy szczyt uważano Szan-Ten-Gri
(6.995 111).
W 1943 roku. dzięki pracom yru
py topografów wojennych, odkry
to w górach Tięn - Szami nowy
szczyt. Znajduje się on o 16 km od
Szan-Ten-Gri, w łańcuchu gór
Kok-Szał-Taj, a wysokość jego wy
nosi 7.439 m, kilkadziesiąt zale
dwie metrów mniej od szczytu Sta
lina.
Szczyt wznosi się z węzła gór
skiego, w którym Zbiega się kilka
grzbietów i skąd opadają w doliny
długie języki lodowców. Wierzchu
lek góry, pokryty prawie stale oblokami, jest przez większą cześć
roku niewidoczny. Tłumaczy to
fakt tak późnego odkrycia najwyż
szego szczytu łańcucha TicnSzcinu.
Nowoodkryty szczyt na cześć he
roicznych czynów A rm ii Czerwonej
nazwany został szczytem Zwycię
stwa.
— «0»—

Gumowanie metali
chroni przed działaniem
wody i kwasów
Normalnie dla ochrony przedmiotów
metalowych, wystawionych na działanie
wody, kwasów i innych czynników che.
mięznych, pokrywamy metal cieniutką
warstewką tłuszczu. Nie jest to niestety
zabezpieczenie trwałe, gdyż tłuszcz ście
ra się podczas pracy.
W Ameryce opatentowana została me
toda ochrony powierzchni
metalowych
polegająca na powlekaniu ith cieniutką
warstewką gumy.
Istota wynalazku leży w sposobie przy
klejania gumy do metalu.
Przede wszystkim metal zostaje po kryty warstwą lakieru bakelitowego, do
którego za pomocą specjalnego
kleju
przytwierdza się dopiero gumę.
Otrzymana w ten sposób warstwa ochronna przywiera do metalu trwale i
silnie,
f
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O doli i niedoli aktorów

A

TLa fi&%e f kdlą%kami

Poezja Bolesława Leśmiana
Niełatwym zadaniem dla krytyka czy
historyka literatury było, jest i będzie
— zdefiniowanie
i
zaklasyfikowanie
twórczości poetyckiej Bolesława Leśmia
na w ramach norm i wzorów wspólczcsnego mu pokolenia literackiego.

Rozmowa z przew. Oddz. Warszawskiego ZASP
O doli i niedoli artystów scen war
szawskich wiele się na .ogół pisze i mó
wi. Położenie materialne i warunki pra
cy aktorów naszych nie przestają być
wciąż aktualnym tematem, szczególnie
interesującym tych wszystkich, których
sercu bliski jest los naszego teatru.
Powołanie do "życia Warszawskiego ; Od
działu ZASP stanowi
niewątpliwie
dalszy krok na polu unormowania sto
sunków w świecie teatralnym.
O zamierzeniach nowego Zarządu
przedstawicielowi naszego pisma udzie
lił wyczerpujących informacji S: Bu
trym.
- , — „Jedną z największych trosk- na
szego Związku—oświadczy! na początku
naszej rozmowy doświadczony organi
zator życia zawodowego naszego aktor
stwa—wciąż jeszcze stadowi .stan zdro'
wotny naszych koleżanek i kolegów,
którzy wyszli z okresu wojny i okupacji
szczególnie wyniszczeni zdrowotnie. Ta
kie choroby, jak gruźlica . i choroby
dróg pokarmowych panują
jeszcze
wśród nas.nagminnie. Jednocześnie wa
runki, pracy teatralnej w Warszawie,
ma się rozumieć, były niezmiernie trud
ne i nie sprzyjały odbudowie zdrowia.
Stąd nadal liczne, szczerby, w naszych
szeregach.
Poza Państwowym Teatrem Polskim
w innych teatrach dokucza aktorom nie
tylko brak urządzeń technicznych, ale i
ciasnota, brak światła, 1zaduch. Dyrek
cja Miejskich Teatrów Dramatycznych,
aby ratować swoich pracowników arty
stycznych i technicznych od niebezpie
czeństwa zachorowań i ’ by ułatwić im
pracę, w konsekwencji takiego stanu
rzeczy zajmuje się rozwiązywaniem za
dań, które właściwie do niej nie powin

| pośrednich i skomplikowanych ocfdzia- poezji mnóstwem wyrazów nowych i
'lywaniacb na poglądach i dyspozycjach niezwykłych,, należy do najoryginalniej
pisarzy, zmuszonych tak czy inaczej szych i .najbardziej płodnych w tym
współżyć ze skazanym już przez histo- względzie indywidualności pisarskich.
nę społeczeństwem mieszczańskim. Nie
Poezja Leśmiana jest w wielu swych
mogąc się z nim pogodzić a nie chcąc przejawach niewątpliwie atrakcyjna i
podjąć z nim walki, poeci widzieli czę urzekająca. Ale te uroki są chorobliwe
stokroć jedno tylko .wyjście z konfliktu i- niesamowite, unosi się nad nimi, jak
— odwrócenie się tyłem do otaczające opar rozkosznej trucizny,
tchnienie
go świata, budowanie sobie ochronnych schyłkowej morbidezzy, i slyciiać w
„wież z kości słoniowej'*1, strojenie lutni niej podźwięk cmentarnego dzwonu,
na ton „niezależny“ osobisty nieraz na wieszczącego kres i zgon przeżytej- w
wet
hermetyczny.
sobie .epoiki. ■Nie znajdziemy w te j poe
Aie na tym podobieństwie kończą się zji afirmacji życia, radości istnienia,
analogię, jakie byśmy pomiędzy Leśmia obrazu spraw ludzkich, podniety i za
nem a jego współczesnymi przeprowa chęty, Jest to jednak poezja świetna
dzać chcieli. Tematyka poezji Leśmiana, swym artyzmem, uderzająca oryginal
jej tendencje, nastroje i wydźwięk cgól nością - - dlatego też godna uwagi, po
ny nie dadzą się porównać z innymi — znania' i odczucia, mimo wszelkich zro
zumiałych zastrzeżeń.
Chronologicznie
Leśmian (1878— wspólnymi w czasie fenomenami litjeBolesław Dudziński
1937) jest rówieśnikiem Tetmajera, Stał rackimi''
włączyć do jednego z nimi
fa. Przybyszewskiego, Wyspiańskiego i szeregu. Stojąca na wysokich szczytach
wielu innych znakomitości pisarskich kunsztu formalnego poezja autora „Łąokresu Młodej Polski. Rodzajem i cha- ki“ oscyluje stale na pograniczu snu i
rakterem swej twórczości nie da sie 1 ¡awy. by tu > nicości, kondensuje nawet
jednak Leśmian przymierzyć ani przy- obrazy mrocznych i mglawych tajernbliżyć do żadnego ze swych wielkich tnie. każąc żywym śnić o snach, a umar
rówieśników, nie da się pomieścić w 1[ym umierać po raz wtóry. Świat swo• kategoriach uznanych i sankcjonowa- | >cj> wizji zaludnia _Leśmian dziwaczny- ŚLĄSKA NAGRODA LITERACKA I nagroda Renaudut przypadła JuLes
hych kierunków literackich, ani też l ra'> pokracznymi, nie dającymi się nazi f undowaną przez Katowice Ślą \Roy za powieść „Szczęśliwa dowttoczyć w definicje takiego czy inne- wać stworami, których ani z bytem real
go epigonizmu
'
; nym powiązać, ani w przepaść niebytu ską Nagrodę Literacką otrzymał lina“ .
„Wybór Poezji“ — Bolesława Leśmia- zepchnąć nie można. Pomiędzy tymi Wilhelm Szewczyk za tom wier
ROCZNICA KOROLENKl
na *)■ Wydany przez Spółdzielnię „Książ stworami i zjawami dzieją się najosob szy pt. „Posągi". Szewczyk związa
ka“ , daje przegląd jego twórczości poe liwsze sprawy, zachodzą najniezwyklejPrzed
25 laty, umarł znakomity
ny jest ze Śląskiem pochodzeniem
tyckiej, w postaci najcelniejszych utwó sze zetknięcia i konflikty, odgrywają
postępowy
pisarz rosyjski, W ładi
rów, drukowanych w zbiorach „Sad roz I się ná krawędziach niepojętośck tajem- oraz tematyką swojej twórczości.
stajny" (1912). „Łąka" (1920), „Napój j nieze dramaty i tragedie.
Przed wojną wydał poemat z ży m ir Galaktionowicz Korolenko, któ
za
cienisty“ (1936) o-raz „Dziejba leśna“
Wszystko to spowite jest welonem cia górników pt. „ITamjs". Obecnie rego Maksym Gorkij uważni
swego nauczyciela.
(1938). Twórczość Leśmiana zamknięta fantastyćzności, którą oddycha i promie
w okresie ćwierćwiecza,
jest zjawi niuje poezja Leśmiana. Ale ta fantastyka jest redaktorem tygodnika „Odra".
Twórczość Korolenki tematycz
skiem niezwykle odrębnym i oryginal nie ma nic wspólnego z jakimkolwiek
NAGRODY LITERACKIE
nie opierała się na materiale, jaki
nym nie tylko w historii nowej liryki szablonem
baśnicwości, spotykanym
WE FRANCJI
pisarz zebrał, bawiąc na zesłatiiu
polskiej ale również na tle konfronta gdzie indziej i znanym skądinąd. Może z
Francja przeżywała sezon przy politycznym wśród Jakutów. Gło
cji z bezlikiem poglądów i kierunków trudem udałoby się odszukać jakieś
literatury światowej.
dalekie párantele między fantastyką Le znawania nagród literackich za śne byty jego łomy' opowiadań:
Niewątpliwie ^istnieje pewien rys śmiana a twórczością niemiecko - cze 1946 rok.
„Syn Makara", „Las szumi", „Z za
wspólny, wiążący Leśmiana duchowo z skiego pisarża — Kafki, który lokował
I tak najpoważniejszą nagrodę pisek syberyjskiego podróżnika“:
plejadą polskich i obcych liryków ostat akcje swych utworów w jakimś groź
nich dziesięcioleci. Tym rysem jest aura nym i niepojętym człowiekowi czwar Goncourtów otrzymał Jean-Jac- Korołenkę cechowała rewohicyjschyłkowej beznadziej, unosząca się nad tym wymiarze istnienia. Trwogą przed ques Gaiitier za powieść ..Zdarze ność i dud; humanizmu.
poezją większości twórców wspomnia śmiercią, dręcząca zagadką zaświatów— nie z kroniki“ . Wyróżnienie to na
ne) epoki i zrodzone z najgłębszych to jeden z najczęściej u Leśmiana spo
FURTWAENGLER
zwątpień wewnętrznych pragnienie u- tykanych motywów poetyckich. Taiem- potkało na ostry sprzeciw krytyki,
ZDEN AZ IF I KOWANY
cieczkl od rzeczywistości, chęć ukrycia , nice pozagrobowego bytu czy niebytu która uważa nagrodzoną ksi$żkę
się i przetrwania w rezerwatach poetyc j wciąż zaprzątają i zapladniaja wyobraź za zwykły romans krym inalny i
Znany z okresu hitlerowskiego
kiego indywidualizmu.
nie poety, który daremnie szamoce się piętnuje je j fatalislyćzną koncep dyrygent niemiecki, Wilhelm FurtProces rozkładu świata kapitalistycz nad roz-plą laniem nie dających, sie roz
waengler, doczekał się oczyszcze
nego, potęgujący się z coraz większą wiązać węzłów i w tej udręce tworzy cjęNagrodę Femina otrzymał M i nia z winy współpracy z hitleryz
wyrazistością
od początku bieżącego przedziwne pieśni grobów i cmentarzy,
stulecia, nie mógł nie odbić się w swych zaludniając je tłumem w tdm. zjaw i chel Robida za „Czas długiej cier mem, mimo oczywistych dowodów
upiorów.
pliwości", powieść mówiącą o la przemawiających przeciw niemu.
*) Bolesław Leśmian. Wybór poezji
Taka tematyka wvmaga. by stać sę tach wojny i okupacji niemieckiej Jest to jeszcze jeden przykład sto
Ułoży! i wstępem zaopatrzy! Leopold eksDresvjna, specjalnego
słownictwa
sunku do dawnych hitlerowców,
Staff. Warszawa. „Książka“ . 1946 r. ooetyckiego — i rzeczywiście Leśmian, we Francji.
Stron 170.
Wreszcie trzecia co do znaczenia tym bardziej rażący, że Furtwaepjako slowotwórca, ■wzbogacający język

ny należeć, jak np. remonty i przebudo
wa gmachów teatralnych.
Przede wszystkim ofiarności aktorów
polskich zawdzięczać należy, że teatry
w Warszawie jeszcze przed ¿skończe
niem działań wojennych
powstały do
życia i stale się rozwijają. Aktor polski
rozumie dobrze, że jego ofiarna praca,
służy potrzebom artystycznego kształcę
nia szerokich rzesz pracowniczych. Ze
swej więc strony, jaiko organizacja za
wodowa, .dążyć musimy do współpracy
z tymi wszystkimi czynnikami, którym
powierzona jest" troska o 'polski teatr "i
o polskie, aktorstwo, do, współpracy ma:
jącej przede wszystkim na celu popra
wę warunków pracy w naszych tea
trach. Pracy i płacy.
Na początku nowego sezonu teatral
nego gaże aktorskie b y ły . organizowa
ne według dyspozycji Centralnego Urzę
du Planowania,, który oznajmi!, że naj
wyższe gaże pracowników artystycz
nych nie mogą przekraczać sumy zl
25.000 miesięcznie. W oparciu o ten
postulat stworzono tabelę płac, w której
minimum dla członka rzeczywistego
ZASP wynosi 8.000 zl miesięcznie,
z- tym, że najwyższa gaża aktorska na
terenie naszego państwa nie może prze
kraczać tego trzykrotnego minimum.
Średnie więc gaże aktorskie wahają się
na wysokości od 12 do 18.000 zł, przy
czym należy wziąć pod uwagę, że akto
rzy pozbawieni śą przydziałów, a 20
proc. uposażenia odchodzi
na różne
świadczenia. Po. opłaceniu koniecznych
wydatków nie zostaje aktorowi nic na
leczenie, a w leczeniu trzeba mu ko
niecznie pomóc.
Lecz nie tylko walka o zdrowie fizycz
ne naszych kolegów i koleżanek stano-
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ROSYJSKI CHARAKTER
Z opowiadań Iwana Sudarewa
OSYJSKI charakter! — nieco wieloznaczny tytuł
dla niewielkiego opowiadania. Cóż począć —
chciałbym właśnie porozmawiać z wami o rosy;,
skim charakterze.
Rosyjski charakter! Spróbuj go opisać... Czy opowiadać
o bohaterskich czynach? Ale jest ich tyle, że zagubisz
się — jakiemu dać pierwszeństwo. Ot, wyręczył mnie
w tym jeden z mych przyjaciół niewielką historią z oso
bistego życia.
Jak bit Niemców, nie będę opowiadał, chociaż nosi zło
tą gwiazdeczkę i połowa jego piersi pokryta jest ordera
mi. Prosty to człowiek, cichy, zwyczajny, kołchoźnik
z nadwołżańskiej wsi okręgu saratowskiego. Ale wyróż
nia się spośród innych silną i symetryczną budową i pięk
nością. Bywało, zapatrzysz się, kiedy wychodzi z wie.
życzki czołgu — istny bóg wojny! Zeskakuje na ziemię,
ściąga hełm ze spetniałych włosów, ociera chusteczką zamorusaną twarz i bezustannie uśmiecha się od przepełnia
jącej go wewnętrznie przyjaźni.
Ludzie na wojnie, obracając się ustawicznie w pobliżu
śmierci, stają się lepszymi, opada z nich wszelka niedo
rzeczność jak niezdrowa skóra po opaleniu na słońcu
i ostaje się w człowieku — jądro. Oczywiście — u jedne
go jest ono mocniejsze, u drugiego słabsze, ale i ci,
u których ma ono skazę, dokładają starań, każdy chce być
dobrym i wiernym towarzyszem. Przyjaciel mój, Jegor
Dremow, i przed wojną postępował należycie, nadzwy.
czajnie kochał matkę, Marię Polikarpownę, i ojca swego.
Jegora Jegorowicza.
— Ojciec mój — to człowiek stateczny, przede wszyst
kim szanuje sam siebie. Ty, odzywa się, synku, zobaczysz
wiele na świecie i będziesz za granicą, aie rosyjskim
imieniem — szczyć się...
Ojciec miał żonę z tej samej wsi nad Wołgą. O kobie
tach i o żonach mówią u nas wiele, szczególnie, jeżeli na
froncie spokój,1odpoczynek, w ziemiance kopci ogienek,
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trzaska na palenisku i wszyscy zjedli kolację. Có wtedy
naplotą — uszy więdną. Zaczną na przykład:
— Co to jest miłość?
Jeden powiada:
— Miłość opiera się na podstawie szacunku...
Drugi:
— Nic podobnego, miłość — to przyzwyczajenie, czło.
wiek kocha nie tylko żonę, ale ojca i matkę, a nawet
zwierzęta.
— Tfu, wariacie! — powiada trzeć). — Miłość to —
kiedy w tobie wszystko wre, kiedy człowiek chodzi jak
gdyby pijany...
Tak filozofują godzinę, albo i dwie, dopóki starszyna,
wmieszawszy się, nie rozsądzi sprawy stanowczym
głosem.
Jegor Urimow, wstydząc się widocznie tych rozmów,
jedynie z lekka wspomniał mi o swojej niewieście — bar
dzo dobra, mówił, dziewczyna j jeżeli już powiedziała, że
będzie czekać — doczeka, chociażby on wrócił na jednej
nodze...
O sukcesach wojennych także nie lubił się ze mną roz
wodzić.
Naciimurzy się i zapali papierosa. O wojennych wyczy
nach jego czpłgu dowiadywaliśmy się ze słów załogi,
szczególnie kierowca Czuwilew wzbudzał podziw w słu
chaczach.
— Skorośmy tylko, rozumiesz, nabrali rozpędu, widzę—
zza pagórka wychodzi... Wołam: Towarzyszu iejtenancie,
Tygrys! „Naprzód, krzyczy, pełnym gazem!“ Począłem
maskować się w jodłowym zagajniku, w prawo i w le
wo... Tygrys wodzi lufą jak ślepy, strzelił — spudłował!..
A towarzysz lejtenant jak mu da w bok — bryzgi! Jak
da mu jeszcze w wieżyczkę — zadarł ryją. Jak da mu
trzeci — w Tygrysie ze wszystkich szczelin zaczął wałić
się dym — płomień wyrwał się z niego na sto metrów do
góry... załoga uciekła przez zapasowe wyjście... Wańka
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gler, przyznając sobie zasługi bo
haterstwa, oskarżył, wszystkich nie
mieckich działaczy kulturalnych z
emigracji.
15-TOMOWA HISTORIA
TEATRU
Instytut historii sztuki przy ra
dzieckiej Akademii Nauk pzrygowal do drulm 15-iomową historię
teatru rosyjskiego i zachodnio-eu
ropejskiego. Teatrowi rosyjskiemu
poświęcono 6 tomów, teatrom in
nych krajów europejskich — 9 to 
m ów . Gigantyczne to d z ie ło ukazu
je się pod zbiorową redakcją: B.
A l parsa, M. Grigoriewa i S. Dt/rianina.
SŁOWIAŃSCY PROZAICY
PO WŁOSKU
Wydawnictwo „De Carlo“ w Rzy
mie wydało obszerną, . liczącą 914
stronic antologię pt. „ Słowiańscy
prozaicy“ . Antologia prezentuje
twórczość najwybitniejszych pisa
rzy wszystkich krajów słowiań
skich na przestrzeni historii■ Re
daktorem antologii jest prof. F. Da
miani, znany
swoich studiów
nad literaturą polską. '

Łapszyn powiódł kulomiotem — leżą, podrygują nogami...
Droga przed nami, rozumiesz, oczyszczona. Za pięć minut
wpadamy do wsi. Wtedy po prostu zmartwiałem... Faszy
ści, dokąd kto może — a jest błoto, rozumiesz — nieje
den wyskoczy z butów i w samych skarpetkach — w cwał.
Wszyscy biegną do szopy. Towarzysz lejtenant daje mi
komendę: „A no — ruszaj na szopę!“ . Odwróciliśmy lufę
działa i pełnym gazem najechałem na szopę... Ojczulko
wie! Na czołg gruchnęły belki, deski, dachówki i faszyści,
którzy siedzieli pod dachem... A ja jeszcze — przeprasowałem — pozostali ręce do góry — i Hitler kaput...
Tak wojował lejtenant Jegor Drem°w, aż przytrafiło- mu
się nieszczęście. W czasie walk w rejonie Kurska, kiedy
Niemcy już wykrwawili i zachwiali się, jego czołg — na
pagórku, na pszenicznym polu — został trafiony. Dwóch
ludzi załogi zginęło na mejscu, od drugego pocisku za
jął się czołg. Kierowca Czuwilew, wyskoczywszy przez
przednią lukę, ponownie wdrapał się ,,a czołg i zdążył wy
ciągnąć lejtenanta — by} nieprzytomny, kombinezon na
nim palił się. Ledwo Czuwilew odciągnął lejtenanta, czołg
rozerwał się z taką silą, że w ieżyczkę odrzuciło na pięć
dziesiąt metrów. Czuwilew sypał garściami ziemię na
twarz lejtenanta, na głowę, na odzież, aby zadusić ogień.
Potem od leju popełzł z nim na punkt opatrunkowy.
— A dlaczego go wtedy powlokłem? — opowiada! Czuwilew ,-r- słucham, serce mu bije—
Jegor Dremow przeżył i nawet nie stracił wzroku, cho
ciaż twarz jego była tak zwęglona, że miejscami było wi
dać kości. Osiem miesięcy przeleżał w szpitalu, robiono
mu jedną za drugą operacje plastyczne, zrekonstruowali
mu noś i wargi i powieki i uszy- Po ośmiu miesiącach,
kiedy zdjęto bandaże, popatrzy! ną swoją, a teraz nie
swoją twarz. Siostra szpitalna, która podała mu maleńkie
lusterko, odwróciła się i zapłakała- Od razu oddał jej lu
sterko.
— Bywa gorzej — rzekł — z tym żyć można.
Aie więcej nie prosił siostry o lusterko, tytko często
dotykał swojej twarzy, jak gdyby chciał się do niej przy
zwyczaić. Komisja uznała, że nie nadaje się do frontowej
służby. Wtedy poszedł do generała i powiedział:
— Proszę o rozkaz wysłania mnie do pułku.
— Ależ jesteście inwalidą — odparł generał.
— Pod żadnym względem. Jestem poczwarą, ale to nłe
przeszkadza wcale, w pełni będę zdolny do wojowania.
Jegor zauważył, że generał w czasie rozmowy starał

wi troskę Związku. Chodzi na-rn o «•
trzymanie również wysokiego poziomu
etycznego. Oddział nasz, natychmiast
po zorganizowaniu, powołał do życia
sąd I instancji dla. celów weryfikacyj
nych. Jak wiadomo bowiem, weryfika
cja aktorów nie została jeszcze ukoń
czona i wiele spraw dotąd zalega. Ostat
nio przeprowadzona . reorganizacja Są
dów weryfikacyjnych sprawy weryfika
cji przekazała Oddziałowi Województwa
Warszawskiego. Jeżeli sprawy rozpa
trywane przekraczają zakres kompe
tencji instancji wojewódzkiej, to prze
chodzi ona do sądu II instancji przy
Zarządzie Głównym ZASP.
Sprawy
te wymagają bardzo skrupulatnego ba
dania i pochłaniają wiele czasu i uwagi
kolegom powołanym do sądu. Obowiąz
ki ich są doniosłe, ponieważ pracą swoją
przyczyniają^ się do unormowania sto
sunków w świecie teatralnym.
,
Na pytanie,' eo według mniemania roz
mówcy powinno wpływać na usprawnie
nie pracy artystycznej teatru, usłysza
łem następującą odpowiedź.
— Przede wszystkim z dużą rado
ścią my. aktorzy, powitaliśmy decyzję
uczynienia odpowiedzialnymi za dobór
repertuaru kierowników literackich tea
trów. Według naszego mniemania to po
stanowienie wpłynie dodatnio na pod
niesienie poziomu
widowisk scenicz
nych. Rpwnież wielką wagę przywiązu
jemy do działalności Rad Artystycz
nych w poszczególnych teatrach. Nie
wszędzie jednak Rady te pracują nale
życie i nie wszędzie rozwijają inicjaty
wę, Sa •teatry, w 'których właściwie Ra
dy Artystyczne nie odgrywają dotych
czas żadnej roli.
Abstrahując od mojego przejściowe
go, jak to^ zwykle w naszym zawodzie
bywa, powiązania z Państwowym Tea
trem Polskim, eheę podkreślić, że Rada
Artystyczna, tego teatru uracuie bardzo
intensywnie, czym oddaje duże korzy
ści zarówno kolegom,
jak i dyrekcji
teatru. Szkodą, że nie wszyscy jeszcze
koledzy doceniają w pełni wartość*!,
znaczenie tej. instytucji. Należy żyw ić’
nadzieję, że działalność Rady Artystycz
nej w Państwowym Teatrze Polskim
stanie się zachęcającymi wzorem dla in
nych zespołów teatralnych. Duch współ
pracy^ zbiorowej, duch wspólnej odpo
wiedzialności za poziom teatru, powi
nien wytyczać drogi nowej artystycznejrzeczywistości teatralnej w naszym Od
rodzonym kraju.
Rozmowę przeprowadził
Ludomir Rubach

Z wysław warszawskich
J a d w ig a

Rirnon-Pietkicwicz

z obozu koncentracyjnego

się nie M rzeć na niego, i tylko uśmiechał się fioletowynii, prostymi, j ak szpara, wargami.
O trzym ał dwudziestodniowy urlop dla pełnego powrotu
d(> zdrowia i pojechał do domu, do ojca i do matki. To

Dyło, Jak raz, w marcu tego roku.
Na stacji chciał nająć furmankę, ale niestety musiał
isc pieszo osiemnaście w io rsi Wokoło leżał jeszcze śnieg,
by:o wi.gotm), pustynno, zimny wiatr podwiewał poty jego
p aszcza, świstał mu w uszach monotonną nutą. Doszedł
do wsi, kiedy już był mrok. Ot i studnia, wysoki żuraw
poc iylał się i skrzypiał. Stąd szósta chałupa — rodzi-

cielska.

Zatrzymał się nagle, wsunąwszy ręce w kieszenie. Po
kiwał głową. Skręcił na ukos ku domowi. Uwięznąwszy
po kolana w śniegu, przygiąwszy się ku oknu, zobaczy!
matkę — przy słabym świetle przykręconej lampy znad
stołu zabierała się do wieczerzy. Zawsze w tej ciemnej
chustce, cicha, powolna, dobra. Postarzała się, zgarbiły się
chude plecy.
— Och, gdybym to -wiedział, każdego dnia należało jej
napisać chociaż dwa słówka.
Ustawiła na stole skromny posiłek _ filiżankę mleka,
kawałek chleba, dwie łyżki, solniczkę i zamyśliła się, stojąc przed stołem, złożywszy chude ręce na piersi...
Jegor Dremow, patrząc przez okienko na matkę, zrozu
miał, że nie można je j przestraszyć, że nie wolno, aby
z rozpaczy -zadrżała jej starcza twarz.
n o . trudno! Utworzył iurtkęi wszedł na podwórze ,
lupa! na schodach przed wejściem. Matka zawołała za
drzwiami:
— Kto tam?
Odpowiedział:
Lejtenant, bohater Związku Radzieckiego, Ciromow.
mu tak zatłukło — oparł się plecami o ścianę. Nfct
matka nie poznała jego głosu. I on sam jak gdyby p„ raz
pierwszy usłyszał swój gtos, zmieniony po wszystkich
operacjach — ochrypły, giucpy, niewyraźny.
— A czego wam, ojczulku, potrzeba? — zapytała.
— ł^zywiozłem Marii Poiikarpownie ukłony od syna,
starszego lejtenanta Dremowa.
Wtedy otworzyła drzwi i rzuciła się ku niemu, schwy.
ciwszy go za ręce:
— Żyje mój Jegor? Zdrowy? Zajdźcie, ojczulku, do
iżby.
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Przechadzka po księgarniach moskiewskich
cahtmn <w*łl* JVV)8'kw’P biolośtueżflyni ku i jutro, być może, trudno będzie go
trzu
" v iy8i ym' mroźnym powie- kupić, choć byś obszedł wszystkie księ
avdi
si® 'kootory pjęk- garnie moskiewskie, tak jak dziś nie
Uiiicaol?1! t Ch?-V' '^ imo wczesnej pory na możliwe jest dostać dzieła wybrane
^ a c h moskiewskich pwuje ożywiony Mickiewicza, mimo
że wydano je w
pięćdziesięciotysięcznym nakładzie. Na
K jfY zbliżamy się do jednej z nai- ród radziecki utnie cenić poezję blis
księgami S U s t ó d , kich, zaprzyjaźnionych narodów sło
wiańskich, a Mickiewicz należy hoduj
do p o o tfy równie cenionych jak Pusz
w -7
‘ ¿ysiajeniy. ¿ rozfno- kin.
t
Si? tu przed I » lf g * iK J S i * ’ , hvotzJ
dziewiątą rano. °
4 w ia ttn ,le

A ta książeczka obok z piękną, barw
ną okładką? Toć to Tuwim. Prosimy
sprzedawczynię, by pokazał« nam tan
poezji wybiranydi. Przeglądamy «¡pis
rzeczy i z prawdziwym zadowoleniem
odnajdujemy tak m m » nam wiersze od
„Czyhania na boga“ , poczynając i koń
cząc na „Kwiatach polskich“ !

kę’’d o ^ e " 0 -T SdcfZ’„ Z " * f ietn4 książ— i.
.rzuca pokortem nasz
rozmówca
trzeba mieć wyjaśnia: „Bo widzi Para,
czas i kuoić „ l * ^ 1 żeby trafić na
raj miałem u c l° SC wydawniczą. WczoTak, księgarnie moskiewskie są zna,Mlodn
t br,y diU' l] i zdobyłem
dziś szczeCet?? ta L
diei ewa- Prób-uje i karnityiri) świadectwom nieustannej pra
.«cdmv iJt la
zakończył nasz przy- cy gigantycznego laboratorium kultury,
z zmm . ° rmator’ ^ y tu p u ją c nogami jakiim^ jest dziś Związek' Radziecki.
Wejdźcie do księgarni specjalnej wyda
wiaia WJf,ży kremlowskiej wybita dzie- wnictw Akademii Nauk ZSRR —i a znaj
dziecie najnowsze prace z różnych dzie
rozpłynął 61? po
wszystkich salach
przywarł do lad
Mbac!v^C®'Vi' Weszliśmy również, żeby

s?c iScste,,Ji-Tta«*•

dzin: monografię o Tacycie zmarłego
niedawno akademii« Grewse, pięknie
wydaną „Historię ’literatury francus
kiej“ , Almanach filozoficzny i wiele in
nych cennych dzieł naukowych.
A antykwarnie mostów,tekie! Philarch w oryginale greckim obok Volter«, LongfellOw, obok monografii o Lionardo da Viinoi, Szelcspir obok Moliera
kuszą wizrok miłośnika książki. Zresztą,
trudni) wymienić, jakie bogactwo war
tościowych dzieł można znaleźć w antykwarniaeh moskiewskich sdbo, jak je
tu nazywają z francuska magazynach
bukinistycznydi. Ąnatdi France, gdyby
zmartwychpowstąl, musiałby uznać, że
nie ustępują one słynnym iiuikiuisiom
francuskim.
Wizyta nasza w księgami skończona.
Wychodzimy i u Wyjścia znów Spotyka
my naszego przygodnego informatora,
który t triumfującym uśmiechem poka
zuje nam swoją zdobycz dzisiejszą: no
we wydanie „Famy Gordiejewa“ “ Gor
kiego, • ulubionego i uwielbianego przez
radzieckich i. ni« tylko radzieckich czy
telników — pisarza.
L. Witek
S f

Str. r

*J

Rok 1949 będzie Rokiem Chopina
Z działalności Instytutu Fr. Chopina
Założony w 1934 r. i reaktywowany
zaraz .-po wojnie ' Instytut Fr. Chopina
nie ustaje w swej działalności, mającej
na celu, mówiąc najogólniej — krze
wienie kultu Chopina.

Bezcenna relikwia narodowa — dbmek w Żelazowej Woli, miejsce uródze
nia Cjioipiną -— znajdujący się pod za-,
rządem państwowym Ministerstwa Kul
tury i Sźtki, które powierzyło Instytu
towi bezpośredni i faktyczny zarząd —
został ostatnio odremontowany z ponie

mieckiego zniszczenia. Koszty robót po
kryte z subwencji Ministerstwa Odbu
dowy, na ten cel przeznaczonej, i z wia
snych funduszów Instytutu.
Jednocześnie Instytut wystarał się w
Wojewódzkim Zarządzie Samopomocy
Chłopskiej, o przekazanie sobie resztów ki majątku Strzyżew, oddalonej o
3 km od domku chopinowskiego. Insty
tut zorganizuje w dworku strzyżew
skim Letnie Studim Chopinowskie —
Naukowo - Wirtuozowskie. W ten spo
sób , umożliwi się młodym pianistom
przygotowanie .do międzynarodowego
konkursu chopinowskiego, jaki będzie
przez Instytut ogloszofiy i zorganizowa
ny w setną rocznicę zgonu Mistrza —
w 1949 roku.
Prace przygotowawcze do konkursu
są już vv toku. M. inn. przyznano stale
śtypendium miesięczne
obiecującemu
pianiście młodego pokolenia, Żmudziń
skiemu, w celu ułatwienia mu przygo
towalnia do udziału w wytnie,nionym kon
kursie. Będzie on poprzedzony przez

Czym po wojnie żyje wyobraźnia dzieci

te h ft radziecki.
k“ P“ J# CZy'
euZln ^ ™ ia3e i est' ż’° czytelnicy rudzieć
Oslutnia wojna odróżniała się od
w o£i 'T a rzuca« się « , wszelkie no- poprzednich tym, że w krajach,
i wydawnicze. Kilkudziesięciotysięcz
n a iit inierzadko klłkusebtysięczne nawet przez które się przetoczyła, nie po
n“ „ r y . nf mogą zaspokoić tego pięk- stawiła nikogo na uboczu. Wojną
_ > ? Igj°d,u lektury czytającej publicz- żyli nie tylko żołnierze frontowi,
cbe'ć obcowania ze nic tylko uczestnicy walki wyzwo
fcroTnSuL ?t* * t“ r y. nieprzepartą żądz?
leńczej. ale cała bez wyjątku lud
tvstvc 7m»^^i svviata- wdzięczność za ardzhta ™ f OWa, Prawdy o świecie i hi- ność. świadomość wojny, wszyst
kioh
obserwować we wszyst- kich jej skutków i okrucieństw,
Rcd7ie c L w k,lC ■ r° 2iegtago Związku spowodowanych przez napastnika
.n‘P tylko w stolicy ZSRR
i okupanta niemieckiego, wcisnęła
miastach T * tł' j ,tylk° w Większych
się
również do wyobraźni dziecię
osiedlach
' W da ekicb kołchozach i
taZs i e ' w ^ ś ^ Zilj nb;res<>waniern czyną l if e S i e
ow Gorrnf i -ryj ' 4' ' usz-Kin i Lennom
i Z ' sam* V J u! geaiew ~ blJdz? dziś
temu N & ył czi tółltka- ia'k sto
lym Zwirzi-i
obchodzono w cakrasnwJ 4 ^ L R:adlZ1,?ck,ni jubileusz: Niety- Wv<knvplomi«r!neęo . poety-demokra*
? 'eJ »kaził wybór r*w»7 il
finiewnego pmwcy niedoli ludu H
L ,§ ° P°d uciskiem cara i u. został fnr
mazme roąchwytany .w ciągu ¿ Z L °
Ale zajrzyjmy na
?
Obok grubego tomu Półki k s l^ rs k ie .
r i o h . t a * nir

f £

y Q« k^ - k “

coraz ktoś i m oodchnUu - minutę-—
książkę - ™ y
‘
t czasów woim, feęma.: Twardowskiego
n i a i r {^ nyko’. a-Sylii, Ti0rtón"- M i 
nowych S ó !
w bi,rwne oHarfkl
t o t e E c jo
P? 'zi> Sl,rkov^ to *
rzaty A li tier ^te'nato'v'skkgo. Małgo-

cej.
Dziecko w krajach okupowanych
przez Niemców wzrastało w atmo
sferze, o której nie można już mó
wić słowami dawnego porty: „siel
skie, anielskie dzieciństwo moje".
Dzieci czuty, że razem z rodzicami
żyją na wnikanie. Niejednokrotnie
ciosy okupanta odczuwały bezpo
średnia we własnej rodzinie, wzgle
dnie byty świadkami codziennych
bestialstw niemieckich, niejedno
krotnie same padały ofiarami tych
bestialstw.
W tych warunkach wyobraźnia
dzieci musiała kształtować się ina
czej. Na wyobraźni tej wojna poto

niem
■ taclekaw ierów TidvQnwvaą w ?" ^ 'b ra n y c h Uitwo-

Leopold Lew in

sy: v te> oczach c i v l l i ?CyC’ V ka’

» ir» S

-<«•
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Kysuhek dziecka chorwackitKu

żyła się strasznym, koszmarnym
i tragicznym cienieni Każdy, btp
ma możność obserwowania dzieci,
widzi to. Wyrazem lego są rysun-

•woz — przyzwyczajenie
’ mamils>u- jednako.
Przyszedł o¡ciec 1.
.
¡«ta — bródkę osvDał*°' e.gorołv1ez’ ta k i* tknięty przez
«Ością, zatupaf na '»r'11" Jakby mąk*' 'Opatrzywszy na
śpiesząc sie nr,,,, < , ° g U Przydeptanymi walonkami, nie
w i'dHwa, rodzicielki

*

Zd)ął

p6tk0ZUSli* k> podszedł

’ Znajoma J.,yla ta * « « * « , spr»'

ie ' bez tego bvł ^ r?ka! Ni* ^ ytu^ c 0 nic- dlatego,'
*0« z orderami ° /!ro*um,aic- z jakiego powodu jest tutaj
Przymknąwszy ń
' łakze zacz?ł przysłuchiwać się,
im dtużeU- W*,d' °yy ■
0 sobie i nieT^K- le^t®nant nlepoznany i opowiadał
nieRo dać sie uoTn a tym bllrdzicj niemożliwe było dła
cic' matko i
ac ~~ Wstać, powiedzieć: Tak, poznajrodżicieiskim
syna, poczwarę!... Czuł się za
~ No cóż, matko' k»'T** ' ^ zarazemmacoś dła gościa.
’
wieczerzali, przynieś coś
Jegor Jegorowicz (,t
Sdzie w kąciku na |ew "
drzwiczki starej szafki,
w pudełku od zapaiei ° Z y zawsze haczyki na ryby
sze stał czajni-k
,
'eza- tam i teraz — gdzie zaw
adzie pachniał» „ i i " lącuriym ucbem, stał tam 1 teraz,
Jrgor J * t Z £ 2 y™ ' 4
C",eba ’ cebuiową łuską.
Wszystkiego na d
ydostat butelkę z winem, _
:■

zj* 2f c ,

h1' 1'0 w czasi,- u i .

lt,0vv- żc rm ti.

'■ “ “ ,ehn’''

dTfnęia.

'

«a«i *

y Jak 1 w Poprzednie’ lata. I do-

CZeriy zai,ważył starszy lejtenanl Dre-

' Jś,ńiechnał sie' m T * " 1'

SlC<IZ* Za -i6«0 r®k i z lyzk‘!'

tka Podniosła oczy, twarz jej boleśnie

Rozmawiali o tvm 1

lldzi« zdąż, załatwić sil aWy-m’ '

* będzie wiosna ! czy

^ - ¿ w

¡ ° t y m-

a ć

nal...
te * należ

g ’

te^

iata

Fffor/c Jegorowiczu, sądzicie, że tego

y oczekiwać końca wojny?

Jaworowa

IL E Ś T C H V f t ;V f F

•łegor Dremów usiadł na w
mym miejscu, na którym
*toXt m tynl
,Ti* «ęgał do ziemi i matka bZ ', kiedy jeszcze ,łł>8*""
kędzierzawej główce, mówiła- , ’ pogodziwszy ffo po
Zaczął opowiadać o jej synu
iołowo, jak jada. pije, że nic Miny,n S° bie - SZCZ*'
Jest zdrowy, wesoły i — Po krni*"1 n'e brakuje’ zawsze
uczestniczył ze swoim czołgiem
° w1lkach- w któryci1
*- Powiedz, czy na w • •
Patrząc mu w twarz
* stl“ sznie? — przerwała,

(l° stołu, podat reke L PaS’

ganizowali u siebie konkurs rysim
ków dziecięcych. I właśnie na tle
rysunków, wykonanych przez dzie
ci szwajcarskie, fym większej w ymowy nabierają rysunki dzieci z
krajów okupowanych.
Dla porównania zamieszczamy
dzisiaj rysunek dziecka polskiego,
wzięty z konkursu „Przekroju“ , oraz rysunek młodego Chorwata,
Iwana Mlinara, ucznia drugiego
oddziału szkoły powszechnej w Ra
keku, zamieszczony w chorwackim
piśmie dziecięcym „Ciciban“ . V
podstaw tych dwóch rysunków le
ży jednakowe przeżycie: świado
mość niewoli narodowej i okru
cieństw oku pan ta.
Jakże inaczej na tyni tle wyglą
dają rysunki dzieci szwajcarskich!
Tematem ich są przeważnie zaba
wy. uwidacznia Się w nich pogoda
właściwą okresowi dzieciństwa
któremu , los zaoszczędził
lycli
strasznych przeżyć, jakie dotknęły
rty.sunek dziecka szwajcarskiego
dzieci krajów okupowanych.
Wymowa, wynikająca z zesta
dc przez dzieci, wykazywały swoją mi. świadczą o lym rysunki dzieci
tematyką, jak dalece groza okupa radzieckich, francuskich, czeskich, wienia tych rysunków, przypomicji wtargnęła w wyobraźnię dzie jugosłowiańskich.
cięca.
Ostatnio również Szwajcarzy zor

Bułgaria czci pamięć

wiczną «zybkośeiaSS h WCy * b,yskfl'
te '^ k g . Patrzymy b ^ t ą c o r a z to inną
wieote, czy -/do-/-, r r ytamy : ?nie<; erpliz bijących t S ą l c f zczp Owiać U ą ś
Tuz przy kasie a{j87
rozpoczęła się wwt z «'Powiada, ż.e
sze wydanie ,pci.nc
‘“ f® na natnowna i że w yszrf T a S * “ j * * 'LeniStalina.
z druk'U IM tom prac
Rzucamy wzrokiem na i trzyma stojący obok na* „ ? $ ? • ,któlA
nagie ogarnia nas cieni, fnf c<3zi«Ai«c i
nia: na okładce czernieje L„ wzruszęU ,» ...
i
•'
ny profil Mgłowy
Sloteackj! Tom poezji wybmn«pfzecie/
i'c
Polskiego ukazał sie niw k,,? 'V|csizezą
diru-

ki dziecięce. Pamiętamy zorganizo „Nie tylko jednak u nas jest tak.
wany w ub. r. przez tygodnik Wszędzie, dokąd dotarli Niemcy,
„Przekrój“ konkurs rysunkowy wyobraźnia dzieci żyje takimi sa
dzieci polskich. Rysunki, nadsyla- mymi przeraźliwymi wspomnienia

konkurs, ogólnopolski,, który wyłoni pol
ską ekipę do. udziału w konkursie mię
dzynarodowym.
Uroczystości chopinowskie w 1949 r.
będą w ogóle miały charakter między
narodowy. Poza konkursem pianistycz
no - wykonawczym, w ramach planowa
nego Roku Chopinowskiego projektuje
się -szereg innych imprez i przedsię
>vżięć.
,
Odnowione wnętrzńe demku V Żela
zowe j Woli wypełni skromne lecz .sty
lowe urządzenie (Dyrektoriat, Księstwo
Warszawskie)'. Stanie tam również i for
tepian. na którym będą mogli koncerto
wać najwięksi wirtuozi, co będzie wy
razem szczególnego ich wyróżnienia.
Park i domek będą udostępnione dla
wycieczek krajowych i zagranicznych.
W pracach przygotowawczych Roku
Chopinowskiego Instytut prowadzić bę
dzie nadal propagandę wysuniętej przez
siebie inicjatywy, aby w okolicach daw
nego gmachu .Konserwatorium zbudować
„Dzielnicę Chopina“ , która winna mieć
charakter pomnika, wystawionego przy
pomocy całej ludzkości dla jednego z
największych jej geniuszów, 1n-a gru
zach rodzinnego miasta Chopina.
Wypuszczone zostanie w- świat zbio
rowe Wydanie dzieł Chopina, według
autografów i pierwodruków, oraz wed
ług redakcji wirtuozowskiej Paderew
skiego, .której wszystkie materiały ura
towano szczęśliwie z pożogi wojennej.'
Materiały te posiadają ogromną war
tość, dokumentarną i materiałrią, szczeótniej ze względu na popularność, jaką nada! jest otocożne nazwisko Pade.rewskiego - wirtuoza.
Otwarta zostanie wielka wystawa
chopinowska, na którą się złożą zarów
no stale rosnące, z ’ zakupów i darów,
wiąsne zbiory Instytutu, jak i depozyty
esób prywatnych.
Wydanie monografii Chopina, specjał
nego znaczka pocztowego, utworzenie
do tęgo, czasu płytoteki gramofonowej
dziel Chopina, złożonej z najlepszych
nagrań wszystkich - Jego dziel, zarówno
dawniejszych, jak i nowszych — oto
dalsze zamierzenia i projekty Instytutu,
związane z rocznicowym 1949 rokiem.
Projektowane sprowadzenie prochów
Chopina do Polski pozostaje jeszcze za
gadnieniem otwartym, uzależnionym od
wypowiedzenia się w tej mierze opinii
Narodu.
Instytut założył na nowo rozgrabioną
przez Niemców fototekę chopinowską,
zawierającą następujące działy: 1) por
trety Chopina. 2) Żelazowa Wola, 3) au,:
tog,rafy Chopina, 4) Chópiniana. Mate
riały te są dostępne dla . zainteresęjwm.
nych,. którzy mogą też zamawiać o#bitkil
Jerzy Kuryluk

O, gdyby jeszcze kiedyś do ojczyzny wrócić,
Pluskanie podhalańskich strumyków usłyszeć,
Z mazowiecką rzeczułką piosenkę zanucić
3 rześkim nadwiślańskim wichrem się zadyszeć!
O, gdyby jeszcze kiedyś takiej chwili dożyć,
Ale jakże wzruszeniem temu szczęściu sprostać —
Tylko na odzyskanej ziemi się położyć,
Przylgnąć do niej serdecznie i tak już pozostać!
(1942)

— Naród rozgniewa! się _ odparł1Jegor Jogorowicz —
przeszedł przez śmierć, tera« go r»ie zatrzymasz. Niem
cy — kapot.
Maria FolikarpoWim zapytała:
— Nie wspomnieliście, kiedy mu dadzą urłop — »by
przyjechał do nas w odwiedziny. \ { e widziałam go już
trzy lata, pewnie urósł, nosi wąsy... Tak,' każdego dma
w pobliżu śmierci, pewnie i głos ma grubszy?
— Tak. być może, przyjedzie, a wy go nie poznacie
odpowiedział lejtenant.
Położyli g0 Spać na piętn, gdzie pamiętał każdą cegłę,
każdą szparę w ścianie z bierwion, każdy sęczek w puła
pie. Pachniało baranicą, chichem — tym rodzinnym miej
scem, którego nie zapomina się nawet w godzinę śmierci.
Marcowy wiatr poświstywał nad dachem. Za przepierze
niem pochrapywał ojciec. Matka przewracała się, wzdy
chała, nie spala.

Lejtenant leżał z twarzą w dłoniach:
— Czy nie poznąła — myślał — czy nie poznała? Ma
mo, manio...
Nazajutrz obudził g0 trzask drzewa, matką ostrożnie
kręciła się koło pieca. Na przeciągniętej lince wisiały jego
wyczyszczone spodnie, kolo drzwi stały wymyte buty.
— Lubisz pszeniczne bliny? — zapytała.
Nie od razu odpowiedział, zeszedł z pieca, naciągnął
kurtkę, zapiął pas i usiadł, bosy, na ławce.
— Powiedzcie, mieszka n was we wsi Katia Małyssewa, córka Andrzeja Stiepaiiowłcza Małyszewa?
— Ona ukończyła w ubiegłym roku kursy, jest nauczy
cielką. Czy chcesz ją, zobaczyć?
— Syn wasz prosił mnie, aby konfooKnie złożyć jej
ukłony.
Matka posłała po nią dziewczynkę od sąsiada.
Lejtenant nie zdążył się jeszcze Obuć, kiedy przybiegła
Katia Mąfyszewa. Wielkie, szare Jej oczy błyszczały, brwi
w zdziwieniu podniosły się do góry, policzki oblał radosny

rumieniec
Kiedy odgarnęła z głowy na szerokie ramiona wiązaną
chustkę, lejtenant aż jęknął w sobie: — pocałować te cie
płe, świetliste włosy!... Tylko taką wyobrażał sobie żo
nę
świeżą, delikatną, wesołą, dobrą, śliczną, taką, że
kiedy weszła to cała izba stała się złota...
— Przywieźliście ukłony od Jegora?
Stał plecami do światła i tylko skinął głową, gdyż nie
mógł powiedzieć słowa.

/

Ryaiinęk dziecka polskiego

na, jak bardzo musimy dbać o na
sze młode pokolenie, aby cień tam
tych przeżyć nie zaciążył nad nim
nazbjft tragicznie.

A ja już na niego czekam i w dzień i w noc, po
wiedzcie mu to.
Podeszła do niego blisko. Popatrzyła i, jakby ją uderzo
no w pierś, odsunęła się przestraszona.
Wtedy postanowił bezwzględnie
odjechać,
jes*«**
dzisiaj.
Matka napiekła pszenicznych błłnów z ciepłym miękłam.
Opowiadał znowu o lejtenancłe Dremowie, tym razem
o jego wojennych sukcesach — opowiadał ostro i nie
podnosił na Katję oczu, aby nie widzieć na je j ukochanej
twarzy wstrętu przed jego brzydotą.
Jegor Jegorowicz zatroszczył się, aby dostać kołohoa«*gto konta, ale on poszedł na stację pieszo, jak przyszedł. f
Był tak przygnębiony tym, co zaszło, że zatrzymując
się, uderzał się dłońmi w twarz, i powtarzał ochrypłym
głosem:
—- Jak teraz żyć?
Wrócił do swego pułku, stojącego na głębokich tyłach
w celu dokompletowania. Towarzysze wojenni przywitał)
go z taką serdeczną radością, te spadło mu z duszy to, *0
nie dawało mu spać, ni jeść, ni oddychać.
Powziął postanowienie ,— niech matka nie dowie się
o jego nieszczęściu. Co do K aWj — tę drzazgę wyrwie
z serca.
'
Po upływie dwóch tygodni przyszedł list od matki:
„pozdrawiani cię, synku mój nieogłądany. Obawiam się
do ciebie pisać, nie wiem sama, co myśleć. Przybył do
nas od ciebie pewien człowiek — człowiek dobry, tyłku na
twarzy nie bardzo. Chciał u nas się zatrzymać, ale od rami
porwał się i wyjechał. Od tej chwili, synku, nie mogę spać
po nocach — wydaje rai się, że to ty przyjechałeś. Jegor
Jegorowicz łaje mnie za to — całkiem już, powiada, sta
rucho, straciłaś rozum: gdyby to był nasz syn — czyżby
się nie dał poznać? Dlaczego miałby się ukrywać, gdyby
to był on — taką twarzą, jak u tamtego, który do nas
przyjechał, trzeba się szczycić. Może mi Jegor Jegoro
wicz mówić swoje, a serce matczyne powiada swoje: to
on, on był u nas!... Ow człowiek spał-na piecu, wyniosłam
jego płaszcz na dwór — aby go oczyścić, no i przycisnę
łam go,do siebie i zapłakałam. To on, to jego płaszcz!—
jegoruszka, napisz mi, na miłość boską, przywróć mi ro
zum, jak to było? Pragnę prawdy — odchodzę od zmy
słów“ ...
Jegor Jegorowicz pokazał mi ten list i, opowiedurawsay
swoją przygodę, wycierał oczy rękawem. Ja do niego;

Prasa bułgarska poświęciła wiele
wspomnień w ielkiem u swemu poecie
z epoki przed X w ojną światową, Peju
K .Taworowowi, Twórczość Jego rozwi
ja ła się w tym samym klimacie, eo
twórczość naszych poetów z okresu
M łodej Polski, ja k : Tetmajer, Staff,
M iciński, Kasprowicz i stanowi od
zwierciedlenie tragicznych pow ikłań
indyw idualizm u.
W rozwoju poezjibułgarskiej Jaworow odegrał wielką
rolę.

— Oto — powiadam — spotkały się charaktery! Niemą
dry jesteś, niemądry, pisz szybko do matki, ppproś *jf
o przebaczenie, nic doprowadzaj jej do obłędu. Ona czuje
potrzebę twego widoku! Będzie ciebie jeszcze bardziej
ichała...
Tego samego jeszcze dnia napisał list:Drodzy moi rodzice, Mario Polikarpowno i Jegorze Je
gorowiczu, przebaczcie mi moje zachowanie, istotnie by
łem u was ja, wasz syn“ ...
1 tak dalej i tak dalej — na czterech stronicach drobnym
pismem — pisałby i dwadzieścia stronic — gdyby było
można.
Po upływie jakiegoś czasu stoimy razem na poligonie —
wtem przybiega żołnierz i do Jegora Dremowa:
ą
— Towarzyszu kapitanie, proszą was...
Żołnierz miał taki wygląd, chociaż postawa jego była
całkowicie bez zarzutu, jakby zanosiła się na wypitkę.
Udaliśmy się do wioski, podeszliśmy do izby, w której
mieszkaliśmy z Dremowem. Obserwuję — nie.czuje się
pewnie — ustawicznie pókasłuje. Myślę:
— Czołgista, czołgista, a — nerwy...
Wchodzimy do izby, on przede mną i słyszę:
— Witaj, mamo, to ja!...
I widzę, jak maleńka staruszka przypadła do jego piersi.
Oglądam się, a tam, jak się okazuje, jest i druga niewia
sta. Daję słowo honoru — na pewno istnieją jeszcze
gdzieś piękności, nie ona jedna przecież taka, ale ja osobi
ście dotąd tak pięknej nie widziałem.
Oderwaf się od matki, podchodzi do tej dziewczyny.
Zrozumiałem, jak bardzo w całym swoim bohaterskim za
chowaniu był to bóg wojny.
— Katia — odzywa się. — Katia, dlaczego przyjecha
łaś?. Obiecałaś czekać na tamtego, a nie na tego...
Piękna K ■' ■< odpowiada mu, a ja, chociaż wyszedłem
izby, słyszę:
— Jegorze, przyrzekłam ci żyć z tobą na wieki. Będę
cię kochała wiernie, bardzo cię będę kochała... Nie odpy
cha] mnie...
Takie są oto rosyjskie charaktery! Wydaje się, prosty
człowiek, lecz kiedy przyjdzie twarda niedola, wtedy
w małym czy wielkim budzi się wielka siła — ludzki
piękność.

r

feweM. H. E. ,% T
i t j k

'

1

—

G

JK r Ó

T

K

1

*

n

Ł

O

S

i

f

JO

S r 24 ( 769)

I

GO NOWEGO W, G A Z E T ACM

WASZA HUMORESKA

c spięci« Po debiucie ir roli tutułoiuei
j

Witamina
ima „A “ , witamina „B",
witamina
niemowlęta uczą
Przedstawienie skończyło' się.
się od pierwszych miesięcy alfabe
Lilka Tomska, która debiutowała
tu na witaminach.
dzisiaj w tytułowej roli, promie'
nieje
z radości,' usiadła przed lus
Telegramy z nieprzyjemnymi
trem
w swojej garderobie.
wiadomościami'zawsze przychodzą
— Sukces! Sukces! — mówiła
bez opóźnienia.
do siebie. — Pełny sukces! K urty
Lew tak przyzwyczaił się do tłu na szła do gpry dwa razy. Hurra!
mów w ogrodzie zoologicznym, że Nina (odnoldo się to do rywalki)
poprzednie lata, spędzone na pu postrada zmysły ze złości. Hurra!
-— Lilka, można? —• usłyszała
styni, zaczął uważać za zmarno
nagle .czyjś głos i na progu stanę
wane.
ła Jula Zabłocka, jedna z licznych
przyjaciółek
Liiki.
Kalendarz wyszedł z opóźnie
Jula!
niem: wydawnictwo nie wypełniło
— Lilka!
swojego plami kalendarzowego.
Na twarzach przyjaciółek odbi
ły
się uczucia najwyższej przy
Pisarz zajął się rolnictwem: za
jaźni. Padły sobie w objęcia.
kopywał swój talent w ziemię.
— No — rzekła Lilka, uwalnia
jąc sie z uścisku — opowiadaj!
Poprzez przepaść, oddzielająca Ja będę się czesała, a ty opowia
go od młodości, przerzucił dentysta daj o wrażeniach. Tylko szczerze!
złocony mostek.
— Cudowne przedstawienie —słodkim głosem powiedziała- Jula.
Z odpowiedzialnością jest tak, — Po prostu rozkosz.
jak z odzieżą: nie można je j zrzu
Ale Lilka pogroziła jej palcem:
cać z siebie publicznie.
— Ty, Jula, nie zawracaj mi
głowy. Już ja ciebie znam dobrze.
Zegarek znajduje się na łańcu
— No, osadź sama, czy przyszku,- a czas mimo to ucieka.
szłabym do tw o je j gorderoby. gdy
byś grała- źle? Nie, rzec? w tym,
Szczyt ostrożności: przestrzegać żeś dzisiaj zabłysnęła, Lilka, i co,
w czasie chodzenia po pokoju prze najważniejsze zdrowo utarłaś no
pisy ruchu ulicznego.
sa Ninie, wszyscy to mówią.
— Nie, serio? — Lilka zapłoni
Nie należy sądzić po zewnętrz
ła się.
nym wyglądzie: trzeba żądać zdję
— Bez wątpienia! Na twoim
cia rentgenologicznego.
miejscu zażądałabym podwyżki.
Tak, tak. Pomału, pomału, a sta
Aparat radiowy zbliża nas do łaś się gwiazdą, Lilka, ja nawet
dalekich części świata i równocze nie spodziewałam się tego po to
śnie kłóci z najbliższymi sąsia bie.
dami.
— Wątpliwy kompliment < —
uśmiechnęła się Lilka.
Po szóstej jego powieści z cza
— Nie, prawda, Kiedy dzisiaj
sów starożytnych zaczęto mówić wyszłaś na scenę i rzekłaś: „Po
o nim jako o pisarzu przyszłości.
Mikroby nie stają się bardziej
groźne od lego. że mikroskop je po
większa.

Ę /

patrzcie na mnie!“ — - spojrzałam
— Koteczko, to przecież, nie za
i, daję słowo, Lilka, ciarki mi prze leży od ciebie.
— Ależ mów szybciej, o co cho
szły po plecach.
— A co? — zapytała Lilka. — dzi.
Silne wrażenie?
'
,
— O Boże, Lilka, grałaś eu-

— Jeszcze jakie! Ja sama nie
mogłam się połapać. „Jakto ■
—
myślę — to Lilka, ta. sarna Lilka,
którą jeszcze nie tak dawno odzy
wałyśmy „gadającym drewnem?“ .
— Tak mnie nazywałyście? —
zapytała Lilka, dotknięta.
— Jeszcze gorzej cię nazywa
no, Lileczko. Nie złość się jednak,
to należy do przeszłości. Tak więc
— myślę — to to samo. „gadające
drewno“ gra teraz tytułową rolę.
I jak gra! Strasznie! To znaczy
strasznie pięknie. Ot, co znaczy
złapać reżysera!
— Co ty pleciesz! — Lilka gnie
wnie podniosła brwi.
— Mówię, co znaczy złapać,
ująć, pojąć twórczą metodę reży
sera... Nie ciągnij mnie już za sło
wa, o brakach nie chcę mówić...
—- Aha, braki więc wobec tego
był"v?

ion ßrzerlm
o

H IP O P O T A M

Zachwycony je j powabem
Na starość zaczął widzieć lepiej. Hipopotam błagał żabę:
Nie widział tylko tego, że się sta „Zostań żoną moją, co tam,
rzeje.
Jestem wprawdzie hipopotam,
Niezbyt ładny, niezbyt zwinny,
Dama doszła do krytycznego wie Nie potrafię być już inny.
ku: zaczęła już pisać artykuły kry Kilogramów ważę z tysiąc,
tyczne.
Ale za to mógłbym przysiąc,
Że wzór męża znajdziesz we mnie,
Stanowił tak dalece błyszczącą I że ze mną żyć przyjemnie.
osobistość, że chciało się nasadzić Czuję w sobie wielki zapał,
nań abażur.
Będę ci m otylki łapał
I na grzbiecie, jak w karecie
Za swoje plecy nie udaje się Będę woził cię po świecie.
skryć.

J

chora —- to ja k t, bo czym
in
nym razie wytłumaczyć, że bra
kowało ci temperamentu?
— Mnie brakowało tempera
mentu?
Lilce zaparło dech. —
Mnie?
— No, dziecinko, jeżeli rycza
łaś jak ochrypły traktor, to to
jeszcze nikogo nie przekonało.
■
— Przecież grałam rolę. księż
niczki — z trudem prżemówiła
Lilka. '
— No, do księżniczki było da
leko, zachowywałaś się w salonie,
jak na wiecu przedwyborczym.
Ale co ci, Lilka?
— Daj mi wody — ledwie do
słyszalnie wyszeptała debiutantka.
— Słabo mi.
— Na miły Bóg, Lilka, od razu
mówiłam, że jesteś chora. Pij!
Połóż się, odpocznij. Rozumiem,
przejęłaś się. sukcesem, potrzeba
ci trochę samotności. No, że
gnam cię.
downie, ale ja przecież nie
Ostrożnie pogładziła rozpalone
zwykłym widzem, miałam więc czoło Lilki i wyszła cicho zamyka
prawo dostrzec, czy nie?
jąc za sobą drzwi.
— Co dostrzegłaś?
1
W. Dr.
— Nie bądź małostkowa, Lilka.
— Mów natychmiast, i
T R O S K LIW Y SYN
— Skoro tak nalegasz... We
dług mnie kostium nie był u ciebie
całkiem w porządku.
-— Jak to niecaikiem w porzą
dku?
- - Po prostu źle był uszyty. To
niedopuszczalne, w „stołecznym
.bądź co bądź teatrze i to nie byle
kto, lecz bohaterka sztuki — i na
raz taka okropność.
— Ale cóż takiego było? Od
chodzę od zmysłów!
— Rzeczywiście jest powód.
Rozumiem c-ię całkowicie. W y
bacz, wiesz przecież, że mówię z
przyjaźni. Kiedy jednak wyszłaś
w tej krynolinie, wszyscy odnieśli
wrażenie, jakbyś miała cztery no
gi— A jak leżała na mnie ama
zonka?
— Jak na krowie siodło —- nie — Tatusiu, zaoszczędziłem-ci sto zło
'
wzruszenie ciągnęła Jula — ale tych.
grałaś świetnie, tym bardziej, je — Stócznie, synku.- W ja k i sposób?
żeli wziąć pod uwagę twoją cho — Obiecałeś m i dać sto złotych, je.
żeli przyniosę świadectwo bez żadnej
robę.
dw ójki. Dzisiaj ogłoszono nam stop
— Jaką chorobę?
— Ńie wiem, jaką, ale jesteś nie: mam cztery dwójki-

A gdy jazda już cię znuży,
Wrócisz znowu do kałuży.
Krótko mówiąc — twoją wolę
Zawsze chętnie zadowolę,
Każdy rozkaz spełnię ściśle,
Co ty na to?“
„W łaśnie myślę...
Dobre chęci twoje cenię,
A więc owszem. Mam wrażenie...“
—„Jakie? powiedz! Powiedz szybACH, TO PIJAŃSTW O!
k o m p l im e n t
Moja żabko, moja rybko,
ko,
— Nie, ten fason nie podoba m i się
— Okropne, ja k bardzo teraz rozpo
I nie krępuj się zupełnie,
wszechniło się pijaństwo. Nie można Kapelusz zakryw a całą twarz.
,Twe życzenie każde spełnię,
— A le ta k pani najładniej wygląda.
po prostu przejść spokojnie przez ulice;
Nawet całkiem niedościgłe!“
Wczoraj wracałem nocą do domu z
ĘRO BA SZYBKOŚCI
„Dobrze. Proszę: nawlecz igłę“ -

UŚM IECHNIJ SIĘ

Przyjęcia od znajomych i, wyobraź poSędzia: Dlaczego, o b y w a ł^
szyb
bie, jakiś p ija k nadeptał m i po ciemnu ko jechał samochodem?
na rękę!
Szofer: Ja to już ta k i jestem, co
OBAW A
ko lw ie k robię, robię szybko.
Sędzia: Zobaczymy, czy równie szyb
Ona : Żeby ty lk o mama się nie dowie
ko odsiedzicie rok.
zdaniu działa! Strasznie boję »się je j klą tw y.

ANEGDOTY 0 SŁAWNYCH LUD1IA3H
WŁAŚCIWA CENA
Sławny angielski poeta Burns, prze
chadzając się nad brzegiem rzeki, zo
baczył, rak jeden z miejscowych bo
gaczy, potknąwszy się wpadł do wody.
Nie umiał pływać i na pewno by utonął,
gdyby pewien marynarz nie uratował go
z narażeniem ż-ycia.
Bogacz, przyszedłsży do siebie, dał
wybawcy szylinga. Obecni oburzyli się
na tak małe wynagrodzenie, ale Burns,
obróciwszy się do nich, powiedział:
— Niech państwo się uspokoją. Kto,
jak nie sam wyratowany, może znać
właściwą cenę swego życia.

NIE WIERZ

INDYKOM

Znajomy kompozytora Rossiniego obiecał zaprosić go na pieczyste z indy
ka z truflami. Przechodził jednak ty
dzień za tygodniem, a obietnica nie
została dotrzymana.
TRUDNE P Y T A N IE

Shaw
podporządkował
się
Spotkawszy się pewnego razu z Ros
przyjaciela, ale w połowie drugiego
sinim, ów znajomy wymawiał się:
— Rad bym pana ugościł indykiem, aktu wstał i Skierował się do wyjścia:
ale opowiadają, że w tym roku trufle. j — Idę zapłacić za bilety...
są wyjątkowo kiepskie...
O GOŚCIACH
— Niech pan w to nie wierzy —
odparł Rossini — to indyki rozpuszcza
Aleksander Dumas, któremu bardzo
ją takie plotki.
przeszkadzali goście, składający wizy
ty akurat w czasie, kiedy kończył swą
RÓŻNICA
nową powieść, wywiesił na drzwiach
kartkę z takim napisem:
Sławnego dyrygenta Hansa Buelłowa
„Ci, którzy mnie odwiedzają,
wy
zapytano:
świadczają mi wielki honor.
— Jaka jest różnica między złym
Ci, którzy mnie nie odwiedzają, spraa dobrym dyrygentem?
wiają mi wielką przyjemność“
Buellow, nie namyślając się, odpo
wiedział:
r e p l ik a
• — Dobry dyrygent ma zawsze w gło
W czasie przedstawienia sztuki Szek
wie partyturę granego utworu, « zły spira
..Ryszard IH“ , kiedy
grający
dyrygent odwrotnie w czasie gry utwo
główną rolę znakomity aktor londyński
ru trzyma głowę w partyturze.
Sullivan krzyknął: „Konia! konia! Poło
wę królestwa za konia!“ — jakiś dow
SKRZYPCE NIE PIJĄ HERBATY cipniś z galerii odezwał się:
— Panie Sullivan, a może osioł wy
Znakomitego polskiego skrzypka Wie
niawskiego zapraszał pewien bogacz starczy?
— Oczywiście! — nastąpiła odpo
na herbatę, dodając mimochodem:
— Acha, niech pan zabierze z sobą wiedź. — Proszę prędko p rz y jś ć tu
taj...
skrzypce.
— Dziękuję panu w imieniu moich
skrzypiec — odpowiedział, uśmiechając
Praktyczny
się, artysta — ale one nie piją herbaty.

DOBRA RADA
U Antoniego
Rubinsztajna zjawiła
się młoda dziewczyna i prosiła, aby
głośny1 kompozytor wysłuchał jej gry
na pianinie.
Zagrawszy kilka utwo
rów, dziewczyna, bardzo niezręczna pia
nistka, zapytała:
— Co pan mi radzi, maestro.
Rubinsztajn uśmiechnął się i odparł;
— Wyjść za mąż.

WYJŚCIE Z SYTUACJI
Pewnego razu angielski dramaturg
— Wiesz, tatusiu, dzisiaj w szkole Shaw siedział na premierze bardzo kiep-!
n ik t nie odpowiedział na pytanie nau sklej sztuki, po pierwszym akcie Shaw
zaproponował przyjacielowi opuszcze
czyciela.
nie teatru.
'
— A o co nauczyciel pytał?
— Nie wypada — odpowiedział przy
— K to w yb ił szybęjaciel
Mamy przecież bezpłatne bilety.

On: A ja boję się — je j blogosławień
stWa...

T A K JEST T A N IE J
— Co, na polowanie wybierasz się
bez naboi?
CO ZNAC ZY W IERZYC L U D Z IO M
—- Tak jest taniej- A rezultat jest
— Co to znaczy wierzyć dzisiaj lu  jednakowy.
dziom! U kradłem pewnemu gościowi
J A K ZDOBYĆ DROGI KAPELUSZ
paszport — i okazało się, że b ył fa ł
Pani A : W idziałam wczoraj przepięk
szywy...
ny.
kapelusz.
N A TARGU
Pani ł i : No i co, kupiłaś go?
— Dajcie m i, kumie, ogórków, ale
Pani .A: Nie> najp ie rw muszę w yna
takich, żeby chrupiący w zębach.
leźć droższy, którego mąż nie będzie
— Nie mam takich, kumo. A le weź chciał kupić, a potem zgodzi na kupno
cie suszonych grzybków — są z pias tamtego.
kiem.
m ię d z y

lo kato r am i

M Ą Ż I KON DU KTO R
Mąż odciąga konduktora na bok i
m ówi do niegoäw sekrecie: .

— Słyszał pan o nieszczęściu?
— Nie, a co takiego?
A dm in istra to r domu spadł , ze
— Panie szanowny, dam panu na schodów i n ic rhu się nie stało.
ćwiarteczkę, niech tylko pan się stara,
W A R U N K I Z A M IA N Y
abyśmy z żoną nie' dostali si? do jed
Pewien k lie n t przynosi cukiernikow i
nego wagonu.'
kupione przed chwilą ciastko i m ówi

wynalazek

wzburzony:
— Pan musi m i dać inne ciastko:
zamiast rodzynka, był w nim karaluch.
— Nie, nie mogę zamienić — oś
wiadcza cu kiernik — ale niech m i pan
przyniesie karalucha, wymienię go na
rodzynka.

Co dzisiaj w gazetach?,
Sam uKdzisz: ryby!

S IA T N Ii:
0

W JD Ldoirioiii

CAPE TO WN.—W związku z 9°f
rącymi pragnieniami premiera c‘
n ii Południowo - Afrykańskiej
Smutsa, aby zaanektować-cala P°'
łudniową Afrykę oraz chłodny
stosunkiem do tych pragnień °s'
miu milionów Murzynów — pin10'
sfera w Afryce zgęszcza się.
MADRYT. — W finansowych ko
łach Europy i Ameryki stwierdzają, że następuje coraz większa de
waluacja Franka. W tej c h w ilirLie
ma on już wartości złamanego gT°
sza.
NIEMCY. — Pappen i Pritschektórzy chcieli umknąć odh)dpowie'
dzialności przed trybunałem den°'
zifikacyjnym, wystąpili z prośbąaby podciągnięto ich pod kateg0'
rię „uciekinierów politycznych ■
Prośbę swoją motywowali tym, ~e
w tak zwanych obozach dla ,,ucic'
kinierów“ znajduje się. wiele
jennych przestępców wcale mg
mniejszego od nich kalibru i że i°lt
runki, w jakich przebywają bW1
owi przestępcy, całkowicie by ino-'
Pappenowi i Fritschemu — odp°'
wiadaly.
ŚW IAT

POZAGROBOWY.

-

Z n a jd u ją c y się tu ta j, średniowiecz

n y cesarz niemiecki, Fryderyk Bar
barossa, dowiedziawszy się z. małe- •

riałów procesu norymberskiego <>
tym, że hitlerowcy nazwali pla*1
napaści na Związek Radziecki jeg0
imieniem,’ zapalał strasznym gni&
wem. Ob.ecnie poszhkyje tych hd'
lerowców, którzy dostali się już n<*
drugi świat, aby pomścić zhańbif
nie jego imienia.

Rozmowa na lematy soołsczne
Ile mężczyzna ma
kieszeni?
— Może mówię od rzeczy... Wybaw
cie, proszę... Ale chciałbym zadać waW
jedno pytanie: Ile kieszeni ma mężczy?'
na? Oczywiście, odrzućmy wierzchnie
okrycie. Weźmy tylko pod uwagę spo»'
nie. marynarkę i kamizelkę...
Mój rozmówca — maleńki, zasusza
ny staruszek, z jasną bródką, nieśnu*’0
uśmiechnął się i ciągnął dalej:
— Z pewnością myślicie o mnie: Ot
cudak!“ . Ale zaraz przekonacie się,
moje dziwaczne pytanie o kieszenią1'"
jest bezpośrednio związane z tym tein*'
tern, o którym chciałbym pomówić.
A więc, ile kieszeni ma mężczyzna?
W spodniach — przynajmniej cztefi'
W marynarce — skromnie licząc p'5c'
W kamizelce — również pięć.
Razem zatem — czternaście, Wedlu?
mego zdania, mężczyzna ma kieszeń*
Pod dostatkiem. Grzechem byłoby ,1il"
rzekać.
A przecież... Oto już zabieram się da
głównego tematu naszej rozmowy.
A przecież, spotyka się mężczyzą
którzy nie są bynajmniej zadowoleni t*
liczbą kieszeni. Ubiegają się z cały eh
sił o jeszcze jedną kieszeń. Jeszcze
jedną!
?
— Kieszeń, w której znajduje slf
grosz publiczny.
G. R.

Dokładne określenie

UPRZEJM Y MALEC
— No, no — w ykrzyknął starzec, z°'
— No, co pow inien powiedzieć m ały baczywszy chłopca z pełną siecią rN*5'
chłopiec damie, któ ra dała mu jedne
Udał się połów. Gdzież to łowił®^'
go pensa za przyniesienie walizy?
m łody człowieku?
— Jestem nazbyt grzeczny, aby po
— Niech pan idzie przez tę ł # 6'
wiedzieć to, madame.
Tam będzie napis: „Własność p ry W»1'
N IE O C ZE K IW A N E ODKRYCIE
na“ . Potem trzeba iść dalej, aż będ^f
— W gazetach piszą, że koncert, na napis: „Przejście surowo wzbroniobe
k tó ry m byliśm y wczoraj, cieszył się Zaraz obok
znajduje się w
ie lki
^~
zaiHjUUJC
WlClKI
w ie lkim sukcesem.
ry bny, przy któ rym je st napis:
— Tak? Nie miałem wyobrażenia, nie ry b .podlega karze!“ To jest w*1
ie rm się nam tak bardzo podobałnie. t.o miejsce.

